
 
 

UCHWAŁA NR XXX/218/2020 
RADY GMINY ŁUKÓW 

z dnia 27 listopada 2020 r. 

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3 c i 3 d  ustawy z dnia 13 września 
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) po zasięgnięciu opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łukowie w zakresie częstotliwości odbierania odpadów 
komunalnych, Rada Gminy Łuków uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych na terenie gminy Łuków od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, 
właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz 
właścicieli nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 2. 1. Gmina Łuków, w zamian za uiszczoną przez właścicieli opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, będzie świadczyć usługi odbioru następujących frakcji odpadów komunalnych oznaczonych 
jako: 

1) „Papier", w skład której wchodzą odpady z papieru w tym z tektury, odpady opakowaniowe z papieru, 
odpady opakowaniowe z tektury, 

2) „Metale i tworzywa sztuczne”, w skład której wchodzą odpady z metali w tym odpady opakowaniowe 
z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, odpady 
opakowaniowe wielomateriałowe, 

3) „Szkło", w skład której wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, 

4) „BIO", w skład której wchodzą odpady biodegradowalne kuchenne, odpady z pielęgnacji terenów 
zielonych (tzw. zielone), 

5) „Popiół", w skład której wchodzą popioły paleniskowe, popioły z węgla i koksu, popiół drzewny, 

6) „Odpady pozostałe " - pozostałe odpady komunalne zbierane selektywnie, 

2. Odpady powstałe na terenie nieruchomości, posegregowane niezgodnie z regulaminem utrzymania 
czystości i porządku w gminie, traktowane będą jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. 

3. Poniższe frakcje odpadów są przyjmowane od mieszkańców w sposób wskazany w § 5: 

1) przeterminowane leki i chemikalia, 

2) zużyte baterie i akumulatory, 
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3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

5) odzież i tekstylia, 

6) odpady budowlane i rozbiórkowe, 

7) zużyte opony, 

8) odpady niebezpieczne, 

9) 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 igły i strzykawki. 

§ 3. 1. Nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, w zabudowie wielorodzinnej, na których zamieszkują 
mieszkańcy, nieruchomości niezamieszkałych oraz na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części 
nie zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
wyposażone będą w: 

1) worki foliowe służące do gromadzenia odpadów na ,,PAPIER I TEKTURĘ’’, 

2) worki foliowe służące do gromadzenia odpadów na „METAL I TWORZYWA SZTUCZNE", 

3) worki foliowe służące do gromadzenia odpadów na „SZKŁO", 

4) worki foliowe służące do gromadzenia odpadów na „BIO", 

5) worki foliowe służące do gromadzenia odpadów na „POPIÓŁ". 

2. Właściciel nieruchomości, który zadeklarował gromadzenie odpadów w sposób selektywny otrzymuje 
worki na każdą ww. frakcję odpadów, które podmiot odbierający odpady będzie wymieniał na nowe w ilości 
równej ilości odebranych, zapełnionych worków. 

3. Pojemniki na zmieszane odpady komunalne oraz odpady zbierane w sposób selektywny, właściciele 
nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, na których zamieszkują mieszkańcy zapewniają we własnym 
zakresie i na własny koszt w kolorystyce i pojemności określonej w Regulaminie utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Łuków. 

4. Pojemność i ilość pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych oraz ilość, 
pojemność i rodzaj pojemników/worków do gromadzenia odpadów komunalnych selektywnie zbieranych, 
w jakie będzie wyposażona nieruchomość zamieszkała w zabudowie wielorodzinnej, będzie dokonana 
w oparciu o zamówienie pojemników oraz liczbę osób korzystających z pojemnika, określoną w Regulaminie 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łuków. 

5. Pojemność i ilość pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych oraz ilość, 
pojemność i rodzaj pojemników/worków do gromadzenia odpadów komunalnych selektywnie zbieranych, 
w jakie będzie wyposażona nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy oraz 

na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne, będzie dokonana w oparciu o zadeklarowaną pojemność w złożonej deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zgodnie z kolorystyką określoną 
w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łuków. 

§ 4. 1. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, 
na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części 
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne prowadzone będzie z niżej określoną 
częstotliwością, przy czym: 

1) w zabudowie jednorodzinnej: 

a) papier i tektura – jeden raz na dwa miesiące, 

b) szkło – jeden raz na kwartał zgodnie z ustalonym harmonogramem, 

c) metale i tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe – jeden raz na miesiąc, 
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d) bioodpady w miesiącach: listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec - jeden raz na miesiąc, w miesiącach: 
kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik – nie rzadziej niż jeden raz na dwa 
tygodnie, 

e) popioły – w miesiącu: luty, maj i grudzień, 

f) pozostałe odpady zbierane selektywnie - jeden raz na miesiąc, 

g) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - w miesiącach listopad, grudzień, styczeń luty, marzec 
- jeden raz na miesiąc, w miesiącach kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik – 
nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie, 

2) w zabudowie wielorodzinnej: 

a) papier i tektura – jeden raz na dwa miesiące, 

b) szkło – jeden raz na kwartał zgodnie z ustalonym harmonogramem, 

c) metale i tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe – jeden raz na miesiąc, 

d) bioodpady w miesiącach: listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec - jeden raz na miesiąc, w miesiącach 
kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik – jeden raz na tydzień, 

e) popioły – w miesiącu: luty, maj i grudzień, 

f) pozostałe odpady zbierane selektywnie - jeden raz na miesiąc, 

g) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - w miesiącach listopad, grudzień, styczeń luty, marzec 
- jeden raz na miesiąc, w miesiącach kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik – 
jeden raz na tydzień, 

3) z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz, na których w części zamieszkują 
mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - w zależności od 
zadeklarowanej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ilości 
odbiorów poszczególnych frakcji odpadów komunalnych: 

a) papier i tektura – jeden raz na dwa miesiące, 

b) szkło – jeden raz na kwartał zgodnie z ustalonym harmonogramem, 

c) metale i tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe – jeden raz na miesiąc, 

d) bioodpady w miesiącach listopad, grudzień, styczeń luty, marzec - jeden raz na miesiąc, w miesiącach 
kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik – dwa razy w miesiącu, 

e) popioły – w miesiącu: luty, maj i grudzień, 

f) pozostałe odpady zbierane selektywnie - jeden raz na miesiąc, 

g) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - w miesiącach listopad, grudzień, styczeń luty, marzec 
- jeden raz na miesiąc, w miesiącach kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik – 
dwa razy w miesiącu. 

§ 5. 1. Frakcje odpadów wymienionych w § 2 ust. 1 poza odpadami pozostałymi zbieranymi selektywnie, 
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, odbierane będą również w Punkcie Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych, zlokalizowanym w Łukowie przy ul. Świderskiej 128. 

2. Transport odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszkańcy zapewniają 
we własnym zakresie i na własny koszt. 

3. Odpady wielkogabarytowe, meble i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będą odbierane od 
właścicieli nieruchomości w systemie akcyjnym w terminach podanych do publicznej wiadomości przez gminę 
Łuków. 

4. Frakcje odpadów wymienione w § 2 ust. 3, a w szczególności zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny oraz przeterminowane leki i zużyte opony mogą być przekazywane do punktów 
odbioru prowadzonych przez przedsiębiorców, którzy na mocy przepisów innych ustaw, mają obowiązek 
uczestniczyć w ich zbiórce. Adresy takich punktów będą na bieżąco podawane do publicznej wiadomości 
mieszkańcom gminy. 
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5. Wprowadza się ograniczenia ilości odpadów komunalnych odbieranych i przyjmowanych przez Punkt 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za pobraną opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

1) zużyte opony – 8 sztuk / rok, 

2) odpady budowalne i rozbiórkowe,  – 3 m3 / rok 

6. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych czynny będzie w poniedziałek w godzinach od 
10.00 do 18.00, od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz w soboty od 9.00 do 14.00 
z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 

7. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych funkcjonuje zgodnie z regulaminem określonym 
w Załączniku nr 1 niniejszej uchwały. 

8. Zarządca PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów niezidentyfikowanych, niewiadomego 
pochodzenia, o niewiadomym składzie, odbiegających od charakterystyki podanej w regulaminie 
funkcjonowania PSZOK-u, który stanowi Załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 6. 1. Właściciel nieruchomości może zgłaszać przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez 
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego Punkt 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, w następujący sposób:  

1) osobiście w siedzibie Referatu Przedsiębiorczości i Gospodarki Urzędu Gminy Łuków, przy ul. Świderskiej 
12 (pok. nr 2), 

2) telefonicznie pod nr: 25 798 24 39, wew. 102, 

3) korespondencyjnie na adres Urzędu Gminy Łuków, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków, 

4) elektronicznie na adres: sekretariat@lukow.ug.gov.pl. 

2. Dokonując zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, należy podać w szczególności adres nieruchomości, 
której dotyczy zgłoszenie, datę wystąpienia nieprawidłowości, opis nieprawidłowości oraz dostępne dowody 
potwierdzające zaistnienie nieprawidłowości. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łuków. 

§ 8. Traci moc uchwała Nr XXIX/211/2020 Rady Gminy Łuków z dnia 30 października 2020 roku  
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2021r. 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Łuków 

 
 

Tadeusz Federczyk 
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Załącznik do uchwały Nr XXX/218/2020 

Rady Gminy Łuków 

z dnia 27 listopada 2020 r. 

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Łuków 

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych dla Gminy Łuków, zwanego dalej PSZOK. 

§ 2. PSZOK dla Gminy Łuków zlokalizowany jest przy ul. Świderskiej 128 w Łukowie. 

§ 3. PSZOK czynny jest w następujących dniach i godzinach: 

1) poniedziałek od godziny 10.00 do godziny 18.00; 

2) od wtorku do piątku od godziny 8.00 do godziny 16.00; 

3) sobota od godziny 9.00 do godziny 14.00; 

4) z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

§ 4. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie selektywnie zebrane odpady komunalne z gospodarstw domowych 
wytworzone i dostarczone przez mieszkańców Gminy Łuków, z przeznaczeniem do odzysku lub 
unieszkodliwiania. 

§ 5. Odpady w PSZOK gromadzone są selektywnie, w specjalnie do tego celu przeznaczonych 
i oznakowanych pojemnikach, kontenerach i boksach, bądź w wyznaczonych miejscach. 

§ 6. Odpady dostarczone do PSZOK powinny być posegregowane w sposób umożliwiający ich selektywne 
odebranie. 

§ 7. Odpady niebezpieczne muszą być oznakowane lub znajdować się w opakowaniach umożliwiających 
ich identyfikację, w przeciwnym razie pracownik PSZOK może odmówić ich przyjęcia. 

§ 8. Odpady dostarczane do PSZOK przyjmowane są tylko i wyłącznie od właścicieli nieruchomości 
położonych w granicach administracyjnych Gminy Łuków. 

§ 9. Przyjęcie odpadów odbywa się po sprawdzeniu przez pracownika PSZOK ich zgodności z wykazem 
odpadów dopuszczonych do zbierania w PSZOK. 

§ 10. Osoba dostarczająca odpady do PSZOK zobowiązana jest samodzielnie umieścić je w odpowiednich 
pojemnikach, kontenerach, boksach lub miejscach wskazanych przez pracownika. W przypadku 
zanieczyszczenia terenu na skutek rozładunku, osoba dostarczająca odpady zobowiązana jest do jego 
uprzątnięcia. 

§ 11. 1. Podstawą do przyjęcia odpadów do PSZOK  jest podanie przez dostarczającego odpad imienia, 
nazwiska i adresu pochodzenia odpadu. 

2. Potwierdzenie przyjęcia odpadów od osób fizycznych odbywa się na formularzu przyjęcia odpadów, 
zawierającego dane przekazującego odpady (imię i nazwisko), adres, datę przyjęcia odpadu, rodzaj odpadu, kod 
odpadu a także wagę odpadu. 

3. Obsługa PSZOK odmówi przyjęcia odpadów dostarczonych w sposób uniemożliwiający ich selektywne 
odebranie lub niezgodnych z niniejszym regulaminem. 

4. W przypadku odmowy przyjęcia dostarczonych do PSZOK odpadów pracownik PSZOK sporządza 
stosowną notatkę z uzasadnieniem odmowy. 

§ 12. Dostarczający odpady do PSZOK zobowiązany jest do natychmiastowego ich zabrania w przypadku: 

1) stwierdzenia przez pracownika PSZOK, iż dostarczone odpady nie znajdują się w wykazie odpadów 
aktualnie przyjmowanych; 

2) stwierdzenia zanieczyszczenia lub zmieszania dostarczonych odpadów; 
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3) stwierdzenia braku możliwości identyfikacji dostarczonych odpadów niebezpiecznych. 

§ 13. 1. Osoby korzystające z usług PSZOK lub przebywające na jego terenie zobowiązane są do: 

1) przestrzegania niniejszego regulaminu; 

2) przestrzegania zasad BHP i p.poż (w szczególności nieużywania źródeł otwartego ognia); 

3) wykonywania poleceń pracowników obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia 
odpadów oraz sposobu poruszania się po PSZOK. 

2. Na terenie PSZOK dzieci mogą przebywać jedynie pod opieką osoby pełnoletniej. 

3. Obiekt PSZOK jest monitorowany. 

§ 14. 1. Rodzaje odpadów, które mogą być przyjmowane i zagospodarowywane w PSZOK, określone są 
w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łuków i umieszczone w tabeli 1. 

Tabela 1. 

Lp. Rodzaj odpadu wyselekcjonowanego Uwagi Oznakowanie miejsc, boksów 
pojemników lub kontenerów 

1. papier i tektura  pojemnik z napisem 
„Papier i tektura” 

2. tworzywa sztuczne i opakowania 
wielomateriałowe 

 pojemnik z napisem  
„Tworzywa sztuczne” 

3. metale  kontener z napisem  
„Metale” 

4. szkło  kontener z napisem  
„Szkło” 

5. odpady ulegające  biodegradacji  pojemnik z napisem 
„BIO” 

6. popioły  kontener z napisem 
„Popioły” 

7. baterie i akumulatory Można tez dostarczyć 
do placówek 
handlowych 

zobowiązanych do 
prowadzenia zbiórki 

tych odpadów na 
podstawie odrębnych 

przepisów 

pojemnik z napisem  
„Baterie i akumulatory” 

8. sprzęt elektryczny i elektroniczny Można tez dostarczyć 
do placówek 
handlowych 

zobowiązanych do 
prowadzenia zbiórki 

tych odpadów na 
podstawie odrębnych 

przepisów 

boks z napisem 
„Sprzęt AGD i RTV” 

9. meble i inne odpady wielkogabarytowe  miejsce z oznaczeniem  
„Meble” 

10. odzież i tekstylia   pojemnik z napisem  
„Odzież i tekstylia” 

11. zużyte opony  8 sztuk / rok miejsce z oznaczeniem  
„Opony” 

12. przeterminowane leki Można też 
bezpośrednio 
umieszczać 

w specjalnych 
pojemnikach 

pojemnik z napisem  
„Leki” 
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ustawionych 
w budynku Urzędu 

Gminy Łuków 
(czerwone pojemniki) 

13. 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 igły i strzykawki 

 
Można też umieszczać 

w specjalnych 
pojemnikach 

ustawionych w 
budynku Urzędu 
Gminy Łuków 

pojemnik z napisem  
„Inne odpady medyczne” 

14.  
odpady budowlane i rozbiórkowe 
wymienione w poz. 14.1. – 14.9 

Łączna ilość tych 
odpadów,  

poz. 14.1 – 14.9 
nie może przekroczyć  

3 m3 rocznie 

miejsce z oznaczeniem  
„Odpady budowlane 

i rozbiórkowe” 

14.1. odpady betonu, gruz ceglany, płyty 
gipsowe 

 miejsce z oznaczeniem  
„Gruz” 

14.2. odpady innych materiałów 
ceramicznych i elementów 
wyposażenia 

 kontener z napisem  
„Ceramika sanitarna” 

14.3. usunięte tynki, tapety, okleiny itp.  kontener z napisem  
„Tynki, tapety, okleiny” 

14.4. szkło okienne  kontener z napisem  
„Szkło okienne” 

14.5 Styropian (bez zanieczyszczeń)  miejsce z oznaczeniem  
„Tworzywa sztuczne’’ 

14.6 drewno   miejsce z oznaczeniem  
„Drewno” 

14.7 odpadowa papa  kontener z napisem  
„Odpadowa papa” 

14.8 materiały izolacyjne  pojemnik z napisem 
„Materiały izolacyjne” 

14.9 Materiały konstrukcyjne  pojemnik z napisem 
„Materiały konstrukcyjne’’ 

15. gleba i ziemia  miejsce z oznaczeniem  
„Gleba i ziemia” 

16. chemikalia wymienione w poz. 16.1. – 
16.6. 

Tylko i wyłącznie 
pochodzące 

z gospodarstw 
domowych 

miejsce z oznaczeniem 
„Chemikalia” 

16.1. rozpuszczalniki  pojemnik z napisem 
„Rozpuszczalniki” 

16.2. kwasy  pojemnik z napisem 
„Kwasy” 

16.3. alkalia  pojemnik z napisem 
„Alkalia” 

16.4. odczynniki fotograficzne  pojemnik z napisem 
„Odczynniki fotograficzne” 

16.5. środki ochrony roślin  pojemnik z napisem 
„Środki ochrony roślin” 

16.6. farby, tusze, kleje  pojemnik z napisem 
„Farby, tusze, kleje” 

17. lampy fluorescencyjne i inne odpady 
zawierające rtęć 

 pojemnik z napisem 
„Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć” 
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18.  odpady niebezpieczne wymienione w 
poz. 18.1. - 18.2. 

 miejsce z oznaczeniem  
„Odpady niebezpieczne” 

18.1. materiały eksploatacyjne z drukarek  pojemnik z napisem 
„Tonery” 

18.2. opakowania zawierające pozostałości 
substancji niebezpiecznych lub nimi 
zanieczyszczone 

 pojemnik z napisem 
„Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 
niebezpiecznych” 

2. W PSZOK nie są przyjmowane: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne; 

2) padłe zwierzęta oraz odpady mięsne i kostne; 

3) odpady zawierające azbest; 

4) odpady poprodukcyjne; 

5) części samochodowe (elementy tapicerki, karoserii, szyby i inne). 

§ 15. 1. Odpady zebrane w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych będą przekazywane 
podmiotom posiadającym zezwolenie właściwych organów, na prowadzenie działalności  w zakresie odzysku 
lub unieszkodliwiania odpadów. 

2. Odpady przyjęte do PSZOK będą magazynowane selektywnie w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi 
i środowiska. 

§ 16. Prowadzący Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzi ewidencję odpadów 
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm.) 
oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie katalogu odpadów 
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1923). 

§ 17. 1. Nadzór nad Punktem Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzi Urząd Gminy 
Łuków. 

2. Wszelkie informacje dotyczące pracy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych w Łukowie można uzyskać: 

1) w Urzędzie Gminy Łuków, Referat Gospodarki i Przedsiębiorczości: 

a) pod numerem telefonu: 25 798 24 39, wew. 102, 

b) na stronie internetowej: https://www.lukow.ug.gov.pl/index.php?id=346 

2) w Przedsiębiorstwie Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie: 

a) pod numerem telefonu: 25 798 32 74, 25 798 55 95, 25 798 22 04, 

b) na stronie internetowej: https://puik.lukow.pl/. 
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