
 

 

UCHWAŁA NR 326/XXIX/2020 

RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU 

z dnia 21 grudnia 2020 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lubliniec 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 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 6r ust. 3 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 oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 r. poz. 1057), Rada Miejska w Lublińcu 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres 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. 

§ 2. 1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, z nieruchomości odbierane są wytworzone w gospodarstwach domowych następujące frakcje 

odpadów komunalnych: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 

2) papier, 

3) tworzywa sztuczne, metale i odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

4) szkło, 

5) bioodpady, 

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe. 

2. Poniższe frakcje odpadów będą przyjmowane od mieszkańców w sposób wskazany w § 4: 

1) przeterminowane leki i chemikalia, 

2) zużyte baterie i akumulatory, 

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

4) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, 

5) zużyte opony, 

6) odpady niebezpieczne, 
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7) 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. 

§ 3. 1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz bioodpady odbierane są z nieruchomości 

zgodnie z opublikowanym przez Gminę harmonogramem, z następującą częstotliwością: 

1) nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi - nie rzadziej niż raz na dwa 

tygodnie, 

2) nieruchomości zabudowane budynkami wielolokalowymi - nie rzadziej niż raz na tydzień. 

2. Selektywnie zebrane odpady komunalne, wymienione w § 2 ust. 1 pkt 2-4, odbierane są z nieruchomości 

zgodnie z opublikowanym przez Gminę harmonogramem, z następującą częstotliwością: 

1) nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi - nie rzadziej niż raz na miesiąc, 

2) nieruchomości zabudowane budynkami wielolokalowymi - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. 

3. Sposób gromadzenia odpadów, o których mowa w ust. 1 i 2 określa Regulamin utrzymania czystości 

i porządku na terenie Gminy Lubliniec. 

4. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych, o którym mowa w ust. 1 i 2 jest dostarczany 

mieszkańcom w formie ulotki, przed rozpoczęciem okresu jaki obejmuje. Ponadto publikowany jest na stronie 

internetowej miasta Lublińca oraz dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Centrum Obsługi Mieszkańców. 

5. Meble i odpady wielkogabarytowe odbierane są z nieruchomości nie rzadziej, niż dwa razy w roku, 

zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w ust. 4. 

6. Właścicielom nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi Gmina 

zapewnia wyposażenie nieruchomości w jeden pojemnik o pojemności 120 l przeznaczony do gromadzenia 

odpadów wskazanych w § 2 ust. 1 pkt 5. 

§ 4. 1. Odpady komunalne wymienione w § 2 ust. 2 mieszkańcy mogą bezpłatnie oddawać w punkcie 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

2. Do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych mieszkańcy mogą również bezpłatnie 

oddawać zebrane w sposób selektywny odpady komunalne wymienione w § 2 ust. 1 pkt 2-6. 

3. Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych mieszkańcy zapewniają 

we własnym zakresie i na własny koszt. 

4. Informacja o lokalizacji oraz godzinach otwarcia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

jest zawarta w harmonogramie, o którym mowa w § 3 ust. 4. 

§ 5. Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości w ramach systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi przekazywane są uprawnionym podmiotom w celu poddania ich procesom odzysku 

lub unieszkodliwiania, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

§ 6. 1. Właściciele nieruchomości zgłaszają przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez 

przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości i przez prowadzącego punkt 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych telefonicznie, elektronicznie, osobiście lub pisemnie w terminie 

do 3 dni roboczych od dnia wystąpienia niewłaściwego świadczenia usługi do Urzędu Miejskiego w Lublińcu. 

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 powinno zawierać: 

1) imię i nazwisko zgłaszającego, 

2) adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie, 

3) telefon kontaktowy lub e-mail bądź adres korespondencyjny zgłaszającego, 

4) datę i opis niewłaściwego świadczenia usługi. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca. 
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§ 8. Traci moc uchwała nr 45/IV/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych  

od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lubliniec i zagospodarowania tych odpadów, w zamian  

za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. 

Woj. Śląskiego z 2019 r. poz. 948, z 2020 r. poz. 4633). 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

Gabriel Podbioł 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 3 – Poz. 9482


		2020-12-28T15:49:48+0000
	Polska
	Iwona Andruszkiewicz
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




