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UCHWAŁA NR XXIV/148/2020
RADY GMINY FAJSŁAWICE
z dnia 22 grudnia 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 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2020 r., poz.713 z późn.zm) oraz art. 6r ust. 3 - 3d oraz art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz.1439 z późn. zm.) - Rada Gminy
Fajsławice po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krasnymstawie, uchwala
co następuje:
§ 1. 1. Określa się, że w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Gmina Fajsławice będzie świadczyć usługi odbierania
odpadów komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości oraz przejmuje od właścicieli nieruchomości,
obowiązek wyposażenia nieruchomości w worki lub pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych.
2. Określa się, że zmieszane odpady komunalne oraz bioodpady, będą odbierane od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych z częstotliwością:
a) w zabudowie wielorodzinnej:
- w okresie od kwietnia do października, raz na tydzień,
- w okresie od listopada do marca raz na, dwa tygodnie,
b) w zabudowie jednorodzinnej
- w okresie od kwietnia do października, raz na dwa tygodnie,
- w okresie od listopada do marca, raz na miesiąc.
3. Określa się, że odpady zbierane selektywnie tj. papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych będą odbierane z częstotliwością:
a) w zabudowie wielorodzinnej
- raz w miesiącu
b) w zabudowie jednorodzinnej
- raz w miesiącu
4. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
będzie odbywało się zgodnie z harmonogramem, opracowanym przez przedsiębiorcę świadczącego usługę
w zakresie odbierania odpadów komunalnych i udostępnionym właścicielom nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy.
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§ 2. 1. Określa się sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych znajdujący się pod adresem: Fajsławice 126B.
2. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie świadczył usługę zbierania odpadów przez
cały rok, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w każdą sobotę od godz. 8.00 do godz. 13.00.
3. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Fajsławicach przyjmuje selektywnie zebrane
następujące odpady:
- papier i tektura
- metale i tworzywa sztuczne,
- szkło,
- odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
- bioodpady,
- przeterminowane leki i chemikalia,
- 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,
- zużyte baterie i akumulatory,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- zużyte opony,
- odpady niebezpieczne
- odpady budowlane i rozbiórkowe ,
- odpady tekstyliów i odzieży. -popiół.
4. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) może odmówić przyjęcia odpadów
właścicielowi nieruchomości zamieszkałych jeżeli ich rodzaj i ilość wskazują że nie należą one do grupy
odpadów komunalnych wymienionych w ust.1
§ 3. 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:
a) uwagi i zastrzeżenia co do odbierania odpadów komunalnych mogą być zgłaszane przez właścicieli
nieruchomości w czasie pracy Urzędu Gminy Fajsławice - Fajsławice 107 lub drogą elektroniczną na adres
e-mail: sekretariat@fajslawice.eu.;
b) przyjmowane i rozpatrywane będą jedynie uwagi i zastrzeżenia złożone na piśmie, ustnie do protokołu lub
elektronicznie - zawierające imię i nazwisko oraz adres osoby je wnoszącej, datę oraz opis niewłaściwego
zachowania przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub
prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;
c) zgłoszenia należy wnosić niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia, nie później jednak niż w terminie 7 dni od
zaistnienia tego zdarzenia.
§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy Fajsławice NR XVIII/79/2016 z 28 czerwca 2016 r w sprawie
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Lub. z 13 lipca 2016 r., poz
3107) oraz Nr XXXIV/150/2017 z dnia 1 grudnia 2017 r zmieniająca uchwałę w sprawie określenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów ( Dz. Urz. Woj. Lub. z 20 grudnia 2017 r.,
poz. 5489 )
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Fajsławice .
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§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy
Fajsławice
Sławomir Michalak

