
 

 

UCHWAŁA NR XXV/161/2020 

RADY GMINY LUBOMIA 

z dnia 27 sierpnia 2020 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, art. 41 i art. 42  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j.  Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 6r ust. 3, ust. 3a, ust. 3b, ust. 3c, ust. 3d, 

w związku z art. 5 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.), po zaopiniowaniu przez  Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim 

Rada Gminy Lubomia 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Określić szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lubomia i zagospodarowania tych odpadów w zamian za 

uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 2. 1. Ilość odpadów komunalnych odbieranych w ciągu miesiąca kalendarzowego od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych obejmuje odbiór wszystkich wytworzonych niesegregowanych (zmieszanych) 

i segregowanych odpadów komunalnych. 

2. W zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi odbierane będą bezpośrednio z nieruchomości następujące frakcje odpadów komunalnych: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 

2) papier, 

3) szkło, 

4) tworzywa sztuczne, 

5) metale, 

6) odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

7) bioodpady, 

8) popiół z budynków ogrzewanych paliwem stałym, 

9) zużyte opony 

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
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11) meble i inne odpady wielkogabarytowe. 

3. Właściciele nieruchomości zamieszkałych wyposażeni zostaną w jednorazowe worki do selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych, wykazanych w ust. 2 pkt 2-7. Przedsiębiorca odbierający te odpady zastępuje 

worki nowymi na zasadzie „worek  za worek”. 

4. W ramach usługi, o której mowa w ust. 2 pkt 1 mieści się wyposażenie nieruchomości przez firmę 

świadczącą usługi odbioru odpadów w pojemniki lub worki, służące do zbierania odpadów komunalnych. 

5. W przypadku, gdy na nieruchomości powstaje popiół z budynków ogrzewanych paliwem stałym 

właściciele nieruchomości zostaną wyposażeni w pojemniki przeznaczone do zbierania tej frakcji. Pojemniki te 

zostaną dostarczone przez firmę świadczącą usługę odbioru odpadów. 

6. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wystawi pojemników/worków bądź nie zagwarantuje 

swobodnego dostępu do pojemników/worków wówczas odpady nie zostaną odebrane. Odbiór takich odpadów 

nastąpi w kolejnym najbliższym terminie określonym w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych. 

7. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest udostępnić pojemniki lub/i worki z odpadami w dniu 

wywozu najpóźniej do godziny 600 rano, lub w dniu poprzedzającym wywóz. 

§ 3. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i segregowane odpady komunalne, wymienione w § 2 

pkt 2 odbierane będą  zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych, sprzed nieruchomości, 

z następującą częstotliwością: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne  -  1 raz na 2 tygodnie, 

2) popiół z budynków ogrzewanych paliwem stałym – w okresie od listopada do kwietnia dwa razy 

w miesiącu, 

3) papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe – jeden raz w miesiącu, 

4) bioodpady -  w okresie od kwietnia do października - 1 raz na 2 tygodnie,  w okresie od listopada do marca 

– 1 raz w miesiącu, 

5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe  – jeden 

raz w roku. 

§ 4. Wójt Gminy Lubomia podaje do publicznej wiadomości, w tym na stronie internetowej Urzędu Gminy 

Lubomia harmonogram zawierający informacje o terminach odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy 

Lubomia. 

§ 5. 1. W mobilnych punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, utworzonych przez 

przedsiębiorcę, właściciel własnym transportem 1 raz w roku może dostarczyć następujące frakcje odpadów 

komunalnych: 

1) papier, 

2) metale, 

3) tworzywa sztuczne, 

4) szkło, 

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

6) bioodpady, 

7) odpady niebezpieczne, 

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

9) przeterminowane leki i chemikalia, 

10) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe  w gospodarstwie domowym w wyniku 

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

krwi,  w szczególności igły i strzykawki, 

11) zużyte baterie i akumulatory, 

12) zużyte opony, 
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13) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

14) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych remontów,  nie wymagających pozwolenia na 

budowę w ilości 1 tony na nieruchomość na rok, 

15) odpady tekstyliów i odzieży. 

2. Właściciele nieruchomości samodzielnie i na własny koszt dostarczają do mobilnego punktu zbierania 

odpadów komunalnych, odpady komunalne zebrane selektywnie. 

3. Mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie świadczył usługi, zgodnie 

z podanym do publicznej wiadomości harmonogramem. 

4. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne 

od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych, właściciele nieruchomości mogą zgłaszać informacje o zaistniałych nieprawidłowościach 

telefonicznie lub  pisemnie na adres Urzędu Gminy Lubomia, albo na adres e-mail: lubomia@lubomia.pl  

§ 6. Tracą moc: 

1) Uchwała Nr XLII/274/2017 Rady Gminy Lubomia z dnia 28.12.2017 r. 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 za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018 r. poz. 341); 

2) Uchwała Nr XLIII/280/2018 Rady Gminy Lubomia z dnia 15.01.2018 r. zmieniająca uchwałę 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 za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śl. 

z 2018 r., poz. 383). 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubomia. 

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy Lubomia 

 

 

Andrzej Godoj 
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