
UCHWAŁA NR 536/XXVIII/2012
RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE

z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1, art. 41.ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) 

Rada Miejska w Lubaczowie 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości z terenu miasta Lubaczowa i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 2. 1. Od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców odbierane będą, w każdej ilości, następujące frakcje 
odpadów komunalnych: 

1) zmieszane odpady komunalne, 

2) tworzywa sztuczne, 

3) metal, 

4) szkło, 

5) makulatura, 

6) opakowania wielomateriałowe, 

7) odzież i tekstylia, 

8) odpady ulegające biodegradacji, w tym zielone, 

9) odpady wielkogabarytowe, 

10) odpady elektryczne i elektroniczne, 

11) przeterminowane leki, 

12) baterie i akumulatory, 

13) świetlówki, 

14) opony, 

15) chemikalia 

16) odpady budowlane i rozbiórkowe. 

2. Odpady komunalne, ze względu na sposób i częstotliwość odbioru dzielimy na następujące grupy: 

1) grupa podstawowa odbierana od właścicieli nieruchomości w workach, pojemnikach i kontenerach zawierających poszczególne 
frakcje odpadów: zmieszane odpady komunalne (niesegregowane), szkło, tworzywa sztuczne, metal, makulaturę, odpady 
ulegające biodegradacji takie jak: odpady kuchenne, odpady ogrodowe, 

2) grupa dodatkowa obejmująca odpady wielkogabarytowe oraz odpady elektryczne i elektroniczne, opony, chemikalia, gruz, 

3) odpady niebezpieczne zawierające następujące odpady: przeterminowane leki, baterie i akumulatory, świetlówki. 

3. Worki na odpady z selektywnej zbiórki zapewnia przedsiębiorca zajmujący się odbieraniem odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości na terenie miasta Lubaczowa wyłoniony w drodze przetargu. 

4. Ilość przewidzianych worków i pojemników dla danej nieruchomości będzie dostosowana do średniej ilości wytwarzanych 
odpadów, określonej w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego oraz w Regulaminie 
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lubaczowa, w szczególności: 
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1) dla zabudowy jednorodzinnej - co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 litrów na odpady komunalne zmieszane oraz 
jeden worek o pojemności 120 litrów o odpowiedniej kolorystyce na każdą frakcję odpadów zbieraną selektywnie, 

2) dla zabudowy wielorodzinnej - pojemniki o minimalnej pojemności 1100 litrów na odpady komunalne zmieszane w ilości 
uzależnionej od osób korzystających z tych pojemników oraz pojemniki o pojemności 1100 litrów lub inne specjalistyczne 
o odpowiedniej kolorystyce na każdą frakcję odpadów zbieraną selektywnie, 

3) dla nieruchomości niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne - w zależności od 
zadeklarowanej liczby pojemników na odpady komunalne oraz co najmniej jeden worek o pojemności 120 litrów 
o odpowiedniej kolorystyce na każdą frakcję odpadów zbieranych selektywnie; w przypadku większej ilości odpadów 
zbieranych selektywnie właściciel ww. nieruchomości może zaopatrzyć się u przedsiębiorcy odbierającego odpady 
w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów; koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki będą przedmiotem dodatkowej 
umowy z przedsiębiorcą odbierającym odpady. 

5. Odpady niebezpieczne wymienione w ust. 2, pkt 3 należy we własnym zakresie dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki 
lub do innych wyznaczonych punktów na terenie miasta wyposażonych w oznakowane pojemniki. Lista wyznaczonych punktów 
będzie dostępna w budynku i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz na bieżąco będzie aktualizowana. 

6. Wszystkie frakcje odpadów komunalnych wymienione w ust. 1, z wyłączeniem pkt 1 można na bieżąco oddawać do punktu 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

7. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości 
obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (gdy w workach lub pojemnikach do selektywnej zbiórki 
będą umieszczane zmieszane odpady komunalne), przedsiębiorca odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako zmieszane 
odpady komunalne i powiadamia o tym gminę. 

§ 3. Systemem zorganizowanym przez gminę objęte będą tylko te odpady budowlane i rozbiórkowe, które pochodzą z drobnych 
prac niewymagających pozwolenia na budowę. Odpady te należy dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 
lub zamówić odpowiedni pojemnik u przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne. Pozbywanie się pozostałych odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych odbywa się na koszt właściciela nieruchomości. 

§ 4. 1. Odpady komunalne zmieszane odbierane są od właścicieli nieruchomości zamieszkałych: 

1) raz w tygodniu - dla budynków jednorodzinnych, 

2) nie rzadziej niż raz w tygodniu – dla budynków wielorodzinnych. 

2. Odpady komunalne zmieszane z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 
odbiera się od właścicieli nieruchomości z częstotliwością określoną w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie 
miasta Lubaczowa, zgodnie z zadeklarowaną liczbą pojemników na te odpady. 

3. Odpady zbierane w sposób selektywny: makulatura, szkło, tworzywa sztuczne, metal, odpady ulegające biodegradacji 
odbierane będą: 

1) z nieruchomości zamieszkałych (domy jednorodzinne) – raz w miesiącu, 

2) z nieruchomości zamieszkałych (budynki wielorodzinne) – po wypełnieniu poszczególnych gniazd pojemników 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 

3) z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubaczowa. 

§ 6. Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawuje Komisja Spraw Socjalnych i Komunalnych Rady Miejskiej w Lubaczowie. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą 
obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Lubaczowie 

inż. Zdzisław Cioch
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Uzasadnienie

W związku z wejściem w życie zmian ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. 
U. z 2012 r. poz. 391), zgodnie z brzmieniem przepisu art. 6r ust. 3 ww. ustawy Rada Miejska obowiązana jest określić w drodze 
uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres 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, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania 
odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości 
i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W nowym systemie gospodarowania 
odpadami właściciel nieruchomości obowiązany jest do zbierania 
i oddawania wszystkich odpadów komunalnych powstających na jego nieruchomości, w związku z czym przedsiębiorca 
zobowiązany jest odebrać każdą ich ilość. W projekcie uchwały określono częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od 
właściciela nieruchomości, uwzględniając postanowienia przyjęte w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta 
Lubaczowa. Projekt uchwały zawiera również sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych. 
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