
 

 

UCHWAŁA NR 198/XVI/2019 

RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE 

z dnia 19 grudnia 2019 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 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1511, 1696 i 1815) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 i 2020), po zasięgnięciu 

opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie 

Rada Miejska w Lubaczowie 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Lubaczów oraz zagospodarowania tych 

odpadów, w zamian za uiszczoną  przez właścicieli tych nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, w szczególności: 

1) rodzaje i ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości; 

2) częstotliwość ich odbierania; 

3) sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

4) tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług 

przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez 

prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). 

§ 2. 1. W zamian za uiszczaną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierane są 

bezpośrednio z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, odpady określone w § 3 ust. 1 oraz 

przyjmowane do PSZOK odpady określone w § 5 ust. 1. 

2. Z nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy oraz w części 

nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, odpady będą odbierane 

jedynie z części zamieszkałej bezpośrednio z terenu nieruchomości w zakresie określonym w § 3 ust. 1 oraz 

przyjmowane w PSZOK w zakresie określonym  w § 5 ust. 1. 

§ 3. 1. Z terenu nieruchomości zamieszkałych odbierane są w każdej ilości: 

1) zmieszane odpady komunalne, 

2) tworzywa sztuczne, metal, odpady wielomateriałowe, 

3) szkło, 

4) papier, tektura, 
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5) bioodpady, 

6) odpady wielkogabarytowe, 

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

8) opony. 

2. Odpady komunalne, wymienione w ust. 1 pkt 1- 5, będą gromadzone i odbierane w workach, 

pojemnikach i kontenerach zawierających poszczególne frakcje odpadów. 

3. Worki na odpady wymienione w ust. 1 pkt 1 - 5 zapewnia podmiot wyłoniony w drodze przetargu. 

4. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi  jednorodzinnymi zwolnieni są 

z obowiązku wyposażenia nieruchomości w worek lub pojemnik do gromadzenia odpadów wymienionych 

w ust. 1 pkt 5 w sytuacji, gdy zadeklarowali posiadanie kompostownika i kompostowanie  w nim bioodpadów 

w ciągu całego roku kalendarzowego. 

5. Ilość przewidzianych worków i pojemników dla danej nieruchomości będzie dostosowana do średniej 

ilości wytwarzanych odpadów, określonej w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta 

Lubaczowa. 

6. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku niedopełnienia przez 

właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

przedsiębiorca odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako zmieszane odpady komunalne i powiadamia 

o tym gminę. 

7. W dniu odbioru odpadów komunalnych należy zapewnić łatwy dostęp do pojemników pracownikom 

podmiotu odbierającego odpady. 

8. W zabudowie jednorodzinnej należy wystawić pojemniki przed wejściem na teren nieruchomości. 

Dopuszcza się możliwość odstąpienia od tego wymogu w porozumieniu z podmiotem uprawnionym do 

odbierania odpadów komunalnych. 

9. W przypadku, gdy na terenie nieruchomości zlokalizowana jest altana śmietnikowa z bezpośrednim, 

udostępnionym wejściem od strony ulicy, odbiór odpadów może być realizowany z tej altany. 

§ 4. Odpady komunalne odbierane będą z nieruchomości zamieszkałych, zgodnie z harmonogramem 

udostępnionym mieszkańcom w sposób zwyczajowo przyjęty, z następującą częstotliwością: 

1) z obszarów zabudowy jednorodzinnej nie rzadziej niż: 

- zmieszane odpady komunalne – 1 raz na 2 tygodnie, 

- odpady ulegające biodegradacji – 1 raz na 2 tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 31 października oraz 

1 raz na miesiąc przez pozostałą część roku, 

- zebrane selektywnie - papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, odpady wielomateriałowe -  2 razy 

w miesiącu w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia oraz 1 raz na miesiąc przez pozostałą część roku, 

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – 2 razy w roku, w okresie wiosennym i jesiennym, 

- odpady wielkogabarytowe i zużyte opony – 2 razy w roku, w okresie wiosennym i jesiennym, 

2) z obszarów zabudowy wielorodzinnej nie rzadziej niż: 

- zmieszane odpady komunalne - sukcesywnie w miarę zapełnienia pojemników, nie rzadziej jednak niż 

1 raz na tydzień, 

- odpady ulegające biodegradacji – 1 raz na tydzień w okresie od 1 kwietnia do 31 października oraz 1 raz 

na miesiąc przez pozostałą część roku, 

- papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe - sukcesywnie w miarę 

zapełnienia pojemników, nie rzadziej jednak niż 2 razy w miesiącu, 

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – 2 razy w roku, w okresie wiosennym i jesiennym, 

- odpady wielkogabarytowe i zużyte opony – 2 razy w roku, w okresie wiosennym i jesiennym, 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 2 – Poz. 258



§ 5. 1. W PSZOK zbierane będą w każdej ilości, dostarczone we własnym zakresie przez właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych, zebrane w sposób selektywny niżej wymienione odpady: 

1) papier i tektura, 

2) metale, 

3) tworzywa sztuczne, 

4) szkło, 

5) opakowania wielomateriałowe, 

6) bioodpady, 

7) odpady wielkogabarytowe, 

8) odzież i tekstylia, 

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

10) zużyte opony, 

11) odpady budowlane i rozbiórkowe, takie jak: gruz, szkło okienne, stolarka okienna i drzwiowa, płyty, 

elementy metalowe i inne pochodzące z robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na 

wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę/rozbiórkę, lub na 

wykonanie/rozbiórkę których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano - 

architektonicznej, 

12) odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych, 

13) zużyte baterie i akumulatory 

14) przeterminowane leki i chemikalia, 

15) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku 

przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 

krwi w szczególności igieł i strzykawek. 

2. Odpady wymienione w ust. 1 pkt 13 i 14 należy we własnym zakresie dostarczyć do PSZOK 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. 

3. Odpady budowlane i rozbiórkowe, wymienione w ust. 1 pkt 11, należy dostarczyć do PSZOK lub 

zamówić odpłatnie odpowiedni pojemnik u przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne. PSZOK 

przyjmuje bezpłatnie odpady budowlane i rozbiórkowe z nieruchomości zamieszkałych w ilości do 1 tony 

rocznie na jedną nieruchomość. Ilości ponad ustalony limit odbierane będą na koszt właściciela nieruchomości. 

4. PSZOK nie przyjmuje odpadów z działalności gospodarczej, w stosunku do których obowiązują odrębne 

przepisy w zakresie gospodarowania odpadami. 

5. Operator PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1 jeżeli ich 

rodzaj i ilość wskazują na to, że nie powstały one na nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy. 

6. Burmistrz Miasta Lubaczowa podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej miasta, 

lokalizację PSZOK wraz z wykazem odbieranych w nich rodzajów odpadów oraz godziny ich otwarcia. 

§ 6. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od 

właścicieli nieruchomości lub prowadzącego PSZOK należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Lubaczowie: 

1) pisemnie, 

2) telefonicznie na nr 16 632 80 10. 

§ 7. Uchyla się Uchwałę Nr 63/X/2015 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 27 maja 2015 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 
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§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubaczowa. 

§ 9. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budżetowo - Gospodarczej Rady Miejskiej 

w Lubaczowie. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązująca od 1 marca 2020. 

  

 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej 

 

 

mgr inż. Marek Hadel 
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