
UCHWAŁA NR     /2016 
ZGROMADZENIA ZWI ĄZKU KOMUNALNEGO GMIN ZIEMI LUBARTOWSKIEJ  

z dnia      2016 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości,  na których zamieszkują mieszkańcy 

i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (tekst jedn. tekst jedn. 
Dz.U.2016.250) , Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej uchwala, co 
następuje:  

§ 1.  

1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę będą odbierane 
wszystkie odpady komunalne zmieszane i wszystkie odpady komunalne segregowane wytworzone na 
nieruchomości, określone w § 1 ust. 1  regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej.  

2. Pojęcie "frakcja sucha" w rozumieniu niniejszej uchwały oznacza odpady papieru, tektury, 
tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych.  

3. Segregacji "u źródła" podlegają następujące frakcje odpadów: frakcja sucha, metal, szkło, 
odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone i opakowania ulegające biodegradacji, popiół. 

§ 2.  

Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
w następujący sposób:  

1) komunalne odpady zmieszane, w zamian za uiszczoną opłatę, odbierane są od właścicieli 
nieruchomości położonej  na terenach miejskich, zabudowanej budynkiem w którym znajdują się 
nie więcej niż cztery lokale mieszkalne - raz na 2 tygodnie, przy czym odbieranie następuje w ten 
sam dzień tygodnia;  

2) komunalne odpady zmieszane, w zamian za uiszczoną opłatę, odbierane są od właścicieli 
nieruchomości położonych na terenach wiejskich, zabudowanych budynkiem w którym znajdują 
się nie więcej niż cztery lokale mieszkalne - raz na miesiąc;  

3) komunalne odpady zmieszane, w zamian za uiszczoną opłatę, odbierane są od właścicieli 
nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym innym niż wymienione w ust. 1 na terenach 
miejskich i wiejskich - co najmniej trzy razy w tygodniu. 

§ 3.  

1. Odpady szkła, metalu, w zamian za uiszczoną opłatę, od właścicieli  nieruchomości 
zabudowanej budynkiem, w którym znajdują się nie więcej niż cztery lokale mieszkalne, odbierane  są 
raz na 3 miesiące.  

2. Odpady szkła, metalu, w zamian za uiszczoną opłatę, od właścicieli  nieruchomości 
zabudowanej budynkiem mieszkalnym innym niż wymieniony w ust. 1 odbierane są raz na dwa 
tygodnie. 



§ 4.  

1. Frakcja sucha, w zamian za uiszczoną opłatę, od właścicieli  nieruchomości zabudowanej 
budynkiem, w którym znajdują się nie więcej niż cztery lokale mieszkalne, odbierane są raz na 
2 miesiące w okresie od października do marca a w okresie od kwietnia do września raz w miesiącu.  

2. Frakcja sucha, w zamian za uiszczoną opłatę, od właścicieli  nieruchomości zabudowanej 
budynkiem mieszkalnym innym niż wymieniony w ust. 1 odbierana jest dwa razy w tygodniu.  

3. Pozostałe odpady wymienione w §1 ust. 3 zbierane w sposób selektywny są odbierane od 
właścicieli  nieruchomości zabudowanej budynkiem, w którym znajdują się nie więcej niż cztery 
lokale mieszkalne, nie rzadziej niż raz na 2 miesiące, zgodnie z harmonogramem, ustalonym przez 
przedsiębiorcę z którym Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej zawarł umowę na odbiór  
lub odbiór i zagospodarowane odpadów w danym sektorze.  

4. Pozostałe odpady wymienione w §1 ust. 3 zbierane w sposób selektywny są odbierane od 
właścicieli  nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym innym niż wymieniony w ust. 3, 
nie rzadziej niż raz na miesiąc, zgodnie z harmonogramem, ustalonym przez przedsiębiorcę z którym 
Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej zawarł umowę na odbiór  lub odbiór 
i zagospodarowane odpadów w danym sektorze. 

§ 5.  

1. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w zamian za 
uiszczoną opłatę, odbierane są od właścicieli  nieruchomości zabudowanej budynkiem, w którym 
znajdują się nie więcej niż cztery lokale mieszkalne, co najmniej raz w roku, w okresie od 1 kwietnia 
do 31 października.  

2. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, oraz odpady 
budowlano-remontowe i rozbiórkowe, w zamian za uiszczoną opłatę, odbierane są od właścicieli 
nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym innym niż wymieniony w ust. 1,  raz 
na tydzień.  

3. Popiół zgromadzony w workach których jednostkowa waga nie przekracza 40 kg lub 
znormalizowanych pojemnikach stanowiących własność właściciela nieruchomości, odbierany jest 
w okresie od października do kwietnia raz w miesiącu. 

§ 6.  

1. Odbiór odpadów, o których mowa w § 2-5, nie może następować w niedziele oraz dni 
ustawowo wolne od pracy. Dopuszcza się odbiór odpadów w dniach ich zwiększonego nagromadzenia 
np. Wielka Sobota, Wigilia, Sylwester.  

2. W przypadku gdy dzień odbioru odpadów przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, dniem 
odbioru odpadów jest pierwszy dzień niebędący dniem ustawowo wolnym od pracy następujący po 
dniu wolnym.  

3. Odbieranie odpadów, o których mowa w § 2-5, odbywa się zgodnie z harmonogramem 
ustalonym przez przedsiębiorcę, z którym Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej zawarł 
umowę na odbiór lub odbiór i zagospodarowane odpadów w danym sektorze. 

§ 7.  

1. Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych można przekazać odpady komunalne 
zebrane w sposób selektywny, w tym: metale, tekstylia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, szkło, papier, 
plastik, odpady zielone, odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, odpady problematyczne np. 
(świetlówki, gaśnice, puszki po farbach, lakierach i aerozolach, zużyte smary, oleje, kleje, 
przeterminowane leki i chemikalia), gruz, odpady budowlane i rozbiórkowe, popiół.  



2. Wyznacza się punkty selektywnej zbiórki odpadów zlokalizowany pod adresem: Lubartów, ul. 
Nowodworska 14, Ostrów Lubelski, ul. Batalionów Chłopskich. 

3. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Lubartowie będzie świadczył usługi 
odbierana odpadów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18 oraz w soboty w godzinach od 
8 do 18. 

4. Pozostałe punkty selektywnego odbioru odpadów komunalnych na terenie Związku będą 
świadczyły usługi odbierania odpadów komunalnych dwa razy w tygodniu w tym w soboty. 

§ 8.  

Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne 
od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
należy zgłaszać do Biura Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej w Lubartowie przy ul. 
Lubelskiej 68: \ 
1) pisemnie,  
2) telefonicznie – Nr 81 854 36 15,  
3) elektronicznie za pomocą dedykowanego formularza umieszczonego na stronie internetowej 
Związku www.zwiazekgmin.lubartow.pl. 

§ 8.  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej.  

§ 9.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego i obowiązuje od 1 lipca 2016r.  

 

  
 

Przewodniczący 
Zgromadzenia Związku 

 
 

Janusz Bodziacki 

 


