
UCHWAŁA NR XIV/88/20
RADY GMINY WOJCIESZKÓW

z dnia 19 lutego 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 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 6r ust. 3 - 3d ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) - Rada Gminy Wojcieszków po uzyskaniu opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łukowie, uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się, że Gmina Wojcieszków będzie świadczyć usługi odbierania od właścicieli nieruchomości 
odpadów komunalnych zebranych na nieruchomości, w każdej ilości pojemników lub worków.

§ 2. 1. Odbieranie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych i niezamieszkałych będzie prowadzone z podziałem na następujące frakcje,

z częstotliwością:

1) papier – jeden raz na miesiąc,

2) szkło – jeden raz na kwartał,

3) metale - jeden raz na miesiąc,

4) tworzywa sztuczne– jeden raz na miesiąc,

5) bioodpady:

a) w okresie od kwietnia do października – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie,

b) w okresie od listopada do marca – jeden raz na miesiąc,

6) popiół:

a) w okresie od października do marca - jeden raz w miesiącu,

b) w okresie od kwietnia do września – jeden raz na kwartał,

7) pozostałe odpady zbierane selektywnie:

a) w okresie od kwietnia do października – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie,

b) w okresie od listopada do marca – jeden raz na miesiąc.

2. W zakresie płaconej przez właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
Gmina Wojcieszków przejmuje od właścicieli nieruchomości obowiązek wyposażenia nieruchomości w worki 
służące do zbierania odpadów komunalnych.

§ 3. 1. Wyznacza się punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych zlokalizowany
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w Wojcieszkowie, ul. Partyzantów 3.

2. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie świadczyć usługi odbierania odpadów 
selektywnych w każdy wtorek każdego miesiąca (z wyjątkiem dni wolnych od pracy przypadające na ten 
dzień), w godzinach od 8.00 do 15.00.

3. W przypadku gdy dzień świadczenia usługi punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
przypada w dzień wolny od pracy, kolejnym dniem otwarcia jest pierwszy dzień roboczy następujący po dniu 
wolnym.

4. W zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi do punktu selektywnej zbiórki można dostarczyć we własnym zakresie:

1) odpady selektywnie zebrane – frakcje odpadów wymienione w § 2 ust.1,

2) odpady zielone,

3) przeterminowane leki i chemikalia,

4) zużyte baterie i akumulatory,

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

6) opakowania wielkomateriałowe,

7) zużyte opony,

8) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych remontów i robót,

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

10) odpady niebezpieczne (z wyłączeniem odpadów zawierających azbest),

11) 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.

5. Dopuszcza się ograniczenie ilości odpadów zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne odbieranych lub przyjmowanych przez punkty 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - do technicznych możliwości 
przyjęcia tych odpadów przez punkt w momencie ich dostarczenia. W takiej sytuacji prowadzący punkt 
zobowiązany jest do podania terminu, w którym odpady te zostaną przyjęte.

§ 4. 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 do odbierania odpadów komunalnych przez podmiot odbierający odpady komunalne, 
mogą być zgłaszane pisemnie przez właścicieli nieruchomości, w czasie pracy Urzędu Gminy 
Wojcieszków, ul. Kościelna 46, 21-411 Wojcieszków lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 
urzad_gminy@wojcieszkow.pl

2) przyjmowane i rozpatrywane będą jedynie uwagi i zastrzeżenia zawierające imię i nazwisko,  adres osoby 
wnoszącej oraz opis nieprawidłowości.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXVII/183/18 Rady Gminy Wojcieszków z dnia 18 października 2018 r. 
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego 
z 2018 r. poz. 5213).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wojcieszków.
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§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2020 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Kaliński
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