
GMINA
WOLA UHRUSKA

ul. Parkowa 5
22-230 Wola Uhruska

NIP 5651446722, REGON 110197859

Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości
zamieszkanych na terenie gminy Wola Uhruska

przez wykonawcę – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BAZA Piotr Kołodyński
ul. Krótka 2, 22-230 Wola Uhruska, tel. 82-59-15-469

Miejscowości Rodzaje odpadów

rok 2022 rok 2023

kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień styczeń luty marzec

Bytyń, Józefów, Kosyń,
Macoszyn Duży, Majdan
Stuleński, Małoziemce,

Mszanka, Mszanna,
Mszanna-Kolonia,

Piaski,  Stulno, Zbereże

BIO, zmieszane, papier, 
szkło, metale i tworzywa
sztuczne

25 30 27 25 29 26 31 28 19 23 27 27

Wielkogabarytowe 16 19

Nadbużanka,
Wola Uhruska

BIO i zmieszane – 
budynki wielorodzinne 
Wola Uhruska

14, 26 12, 31 17, 28 14, 26 28, 30 15, 27 13, 25

29 27 24 28 28
BIO, zmieszane, papier, 
szkło, metale i tworzywa
sztuczne

26 31 28 26 30 27 25

Wielkogabarytowe 17 20

Potoki, Stanisławów,
Siedliszcze, Uhrusk

BIO i zmieszane – 
budynki wielorodzinne 
Uhrusk

14, 27 12, 25 17, 29 14, 27 18, 31 15, 28 13, 26

30 28 25 22 29
BIO, zmieszane, papier, 
szkło, metale i tworzywa
sztuczne

27 25 29 27 31 28 26

Wielkogabarytowe 18 21

UWAGA: W dniu odbioru worki lub pojemniki powinny być wystawione w miejscu dostępnym i widocznym do godz. 7:00 –
worki lub pojemniki wystawione po zakończeniu zbierania będą odebrane w następnym terminie według harmonogramu.

Odpady muszą być zbierane w pojemniki lub worki o minimalnej pojemności 110 litrów w następujących kolorach:
— papier – kolor   niebieski  z napisem „Papier” ,
— metale i tworzywa sztuczne – kolor   żółty  z napisem „Metale i tworzywa sztuczne” ,
— szkło – kolor   zielony  z napisem „Szkło” ,
— odpady ulegające biodegradacji – kolor   brązowy  z napisem „Bio” , UWAGA! W przypadku korzystania z ulgi za kompostowanie bioodpadów nie można 

wystawiać tych odpadów do odebrania!
— zmieszane - kolor   czarny  .

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH   zlokalizowany jest w siedzibie P.W. “BAZA” przy ul. Krótkej 2 w Woli Uhruskiej, tel.82-59-15-469  i czynny
w     każdy piątek roboczy w     godz. 8:00-16:00.   Zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/144/2020 Rady Gminy Wola Uhruska z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowego
sposobu i  zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości  i  zagospodarowania tych odpadów,  w zamian
za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2020 r. poz. 6890) zmieniona Uchwałą
Nr XXXIII/208/2022 Rady Gminy Wola Uhruska z dnia  24  lutego 2022 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie  szczegółowego sposobu i  zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2022 r. poz. 1227):
• w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odbiera się wyłącznie odpady komunalne od mieszkańców po okazaniu dokumentu potwierdzającego,

że właściciel lub użytkownik figuruje w gminnym systemie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
• obowiązuje 30 kilogramowy roczny limit na 1 mieszkańca odpadów budowlanych i  rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne  ,  które właściciel

nieruchomości  zamieszkałej  może dostarczyć w ciągu danego roku kalendarzowego do PSZOK,  w ramach wnoszonej  opłaty  za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
UWAGA! W przypadku korzystania z ulgi za kompostowanie bioodpadów, nie można oddawać odpadów zielonych do PSZOK-u.

Opłaty za odbiór odpadów, zgodnie z Uchwałą nr XIV/96/2016 Rady Gminy Wola Uhruska z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2016 r. poz. 3247)    muszą być wnoszone bez wezwania      na konto Gminy Wola Uhruska (po złożeniu
deklaracji każdemu nadawany jest indywidualny nr konta, na który należy wnosić opłaty)     z     dołu miesięcznie, w     terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego  
dotyczy obowiązek      ponoszenia opłaty, np.: za maj 2021 r. wpłaty należy dokonać w terminie do 31 maja 2021 r. 

Zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/156/2021 Rady Gminy Wola Uhruska z dnia 25 lutego 2021  r.  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi  oraz  ustalenia  stawki  tej  opłaty (Dz.  Urz.  Woj.  Lubelskiego  z  2021 r.  poz. 1052)  zmieniona  Uchwałą  Nr  XXVII/167/2021  Rady  Gminy  Wola  Uhruska  z  dnia
30 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj.
Lubelskiego z 2021 r. poz. 2155) oraz Uchwałą nr XXVI/157/2021 Rady Gminy Wola Uhruska z dnia 25  lutego 2021 r.  w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie
odpadami  komunalnymi  właścicieli  nieruchomości  zabudowanych  budynkami  mieszkalnymi  jednorodzinnymi  kompostujących  bioodpady  stanowiące  odpady  komunalne
w kompostowniku przydomowym (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2021 r. poz. 1053) wysokość miesięcznej opłaty za osobę wynosi:

•   16,30 zł   stawka podstawowa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

•   14,40 zł   przy zwolnieniu ze stawki podstawowej 1,90 zł za kompostowanie bioodpadów (dotyczy tylko właścicieli nieruchomości zabudowanych
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi),

•   35,00 zł   stawka podwyższona opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nie wypełnienia obowiązku selektywnego zbierania
odpadów komunalnych.

Wójt Gminy Wola Uhruska
/~/ Jan Łukasik


