
 
 

UCHWAŁA NR XXII/128/20 
RADY GMINY TERESZPOL 

z dnia 30 października 2020 r. 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 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 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 6r ust. 2a, 3 i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Biłgoraju - Rada Gminy Tereszpol uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się, że w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Tereszpol zapewnia: 

1. świadczenie usługi odbioru od właścicieli nieruchomości każdej ilości odpadów komunalnych zebranych 
i przekazanych do odebrania zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Tereszpol; 

2. wyposażenie nieruchomości w pojemniki w zakresie minimalnym, określonym w Regulaminie 
utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Tereszpol, oraz worki do zbierania odpadów komunalnych. 

§ 2. 1. Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych: 

1) odpady niesegregowane odbierane są: 

a) w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej – od kwietnia do października raz na dwa tygodnie, 
w pozostałe miesiące raz w miesiącu; 

b) w zabudowie wielorodzinnej - od kwietnia do października raz na tydzień, w pozostałe miesiące dwa 
razy w miesiącu; 

c) na terenie nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy - co najmniej raz w miesiącu; 

2) odpady zebrane selektywnie: 

a) papier i tektura, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło i opakowania ze szkła 
odbierane są: 

᠆ w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej – raz w miesiącu; 

᠆ w zabudowie wielorodzinnej – dwa razy w miesiącu; 

᠆ na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy - co najmniej raz w miesiącu; 

b) odpady biodegradowalne i odpady zielone odbierane są: 
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᠆ w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej – od kwietnia do października dwa razy w miesiącu, a w 
pozostałe miesiące raz w miesiącu; 

᠆ w zabudowie wielorodzinnej – od kwietnia do października cztery razy w miesiącu, a w pozostałe 
miesiące dwa razy w miesiącu; 

᠆ na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy - co najmniej raz w miesiącu; 

3) popiół paleniskowy odbierany jest od właścicieli nieruchomości jeden raz w miesiącu w okresie od 
listopada do kwietnia, można również przekazywać go do punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych; 

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny tzw. elektroodpady m.in.: zepsute pralki, lodówki, komputery, 
telewizory, sprzęt audio, żelazka, telefony - odbierane są od właścicieli nieruchomości raz w roku, 
w okresie od 1 października do 31 marca, można również takie odpady przekazywać do punktów zbierania 
takiego rodzaju sprzętu, w tym zlokalizowanych w obiektach handlowych zobowiązanych do prowadzenia 
zbiórki tych odpadów na podstawie przepisów odrębnych, a także do punktu selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych lub przedsiębiorcom prowadzącym okresowe akcje zbierania tych odpadów; 

5) odpady wielkogabarytowe np. stare meble, deski, materace, które ze względu na swoje rozmiary lub masę 
nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach stosowanych na terenie nieruchomości - odbierane są 
od właścicieli raz w roku, w okresie od 1 października do 31 marca; mogą również zostać przekazane do 
punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

6) zużyte opony z samochodów osobowych i dostawczych - odbierane są od właścicieli raz w roku, w okresie 
od 1 października do 31 marca, mogą również zostać przekazane do punktu selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych; 

2. Odpady biodegradowalne i odpady zielone odbierane można również przekazywać do punktu 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

§ 3. 1. Odbieranie odpadów odbywa się przez przedsiębiorcę, z którym Gmina zawarła umowę na odbiór 
lub odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych. 

2. Odbieranie odpadów odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez przedsiębiorcę. 

§ 4. 1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Tereszpol 
zlokalizowany jest pod adresem ul. Szkolna 44 w Tereszpolu-Zaorendzie, 23-407 Tereszpol-Zaorenda. 

2. Właściciel nieruchomości w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest 
uprawniony do samodzielnego, bezpłatnego dostarczania do punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych selektywnie zebranych odpadów komunalnych: 

1) odpady niebezpieczne; 

2) tworzywa sztuczne; 

3) metale; 

4) opakowania wielomateriałowe; 

5) szkło; 

6) papier, tektura; 

7) odzież i tekstylia; 

8) drewno; 

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

10) zużyte baterie i akumulatory; 

11) odpady budowlane i rozbiórkowe obejmujące odpady pochodzące z drobnych, bieżących remontów 
budynków prowadzonych we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości z wyłączeniem wyrobów 
zawierających azbest; 

12) odpady wielkogabarytowe np. stare meble, deski, materace, które ze względu na swoje rozmiary lub masę 
nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach stosowanych na terenie nieruchomości; 
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13) zużyte opony pochodzące z samochodów osobowych, dostawczych oraz ciągników i maszyn rolniczych; 

14) resztki przeterminowanych chemikaliów obejmujących m.in.: przepracowane oleje, rozpuszczalniki, farby 
wodne i olejne, środki ochrony roślin, w tym opakowania po tych środkach, kleje, puszki po farbach, 
lakierach i aerozolach, zużyte smary; 

15) odpady komunalne ulegające biodegradacji oraz odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji (w tym 
odpady zielone); 

16) popiół paleniskowy; 

17) odpadów niekwalifikujących 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; 

18) przeterminowane leki, termometry rtęciowe; 

19) odpady problematyczne np. świetlówki, gaśnice. 

3. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie świadczył usługi odbioru tych odpadów od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 oraz w każdą ostatnią roboczą sobotę w miesiącu 
w godzinach od 10:00 do 15:00. 

§ 5. Informacje w zakresie przyjmowania odpadów komunalnych przez punkt selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych oraz szczegółowa charakterystyka tych odpadów ogłaszane będą na stronie 
internetowej Urzędu Gminy Tereszpol oraz dostarczane będą do właścicieli nieruchomości razem 
z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych. 

§ 6. Określa się 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: 

1. uwagi i zastrzeżenia co do odbierania odpadów komunalnych mogą być zgłaszane przez właścicieli 
nieruchomości w czasie pracy Urzędu Gminy Tereszpol, ul. Długa 234 pok. nr 11, tel. 84 687 66 31 lub 84 687 
66 41 lub drogą elektroniczną na adres gmina@tereszpol.pl; 

2. przyjmowane i rozpatrywane będą jedynie uwagi i zastrzeżenia złożone na piśmie, ustnie do protokołu 
lub drogą elektroniczną - zawierające imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby zgłaszającej, adres 
nieruchomości dotyczącej reklamacji, datę zdarzenia oraz opis niewłaściwego sposobu świadczenia usługi; 

3. zgłoszenia należy dokonać w terminie 7 dni od zaistnienia sytuacji niewłaściwego świadczenia usługi. 

§ 7. Traci moc uchwała Rady Gminy Tereszpol Nr XLI/214/18 Rady Gminy Tereszpol z dnia 18 maja 
2018 r. w sprawie 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 przez właściciela nieruchomości opłatę oraz sposobu świadczenia usług przez Punkt 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Tereszpol (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego 
z 2018 r. poz. 3128) oraz Uchwała nr XIV/87/19 Rady Gminy Tereszpol z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie 
zmiany uchwały nr XLI/214/18 Rady Gminy Tereszpol z dnia 18 maja 2018 roku 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 przez właściciela 
nieruchomości opłatę oraz sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych na terenie Gminy Tereszpol (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2019 r. poz. 7147). 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tereszpol. 
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§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego. 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Stanisław Sitarz 
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