Projekt
z dnia 4 czerwca 2021 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU
z dnia .................... 2021 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 2021 r. poz. 888), po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu 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 z późn. zm.), 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,
4) metale,
5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
6) szkło,
7) bioodpady,
8) meble i inne odpady wielkogabarytowe.
2. Poniższe frakcje odpadów będą przyjmowane od mieszkańców w sposób wskazany w § 5:
1) przeterminowane leki i chemikalia,
2) zużyte baterie i akumulatory,
3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
4) odpady budowlane i rozbiórkowe,
5) zużyte opony,
6) odpady niebezpieczne,
7) 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.
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§ 3. 1. Odbiór odpadów z nieruchomości odbywa się na podstawie opublikowanego przez Gminę
harmonogramu odbioru odpadów.
2. Harmonogram odbioru odpadów jest dostarczany mieszkańcom w formie ulotki przed rozpoczęciem okresu
jaki obejmuje. Ponadto publikowany jest na stronie internetowej miasta Lubliniec oraz dostępny jest w Urzędzie
Miejskim w Centrum Obsługi Mieszkańców.
§ 4. 1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz bioodpady odbierane są z nieruchomości
z następującą częstotliwością:
1) nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi - jeden raz na dwa tygodnie,
2) nieruchomości zabudowane budynkami wielolokalowymi:
a) dwa razy w tygodniu dla nieruchomości: ul. 3 Maja 1, 3, 5, 7, 9, 11, 11A, 13, 15, 15A, 15B, 18, ul.
Cebulskiego 4, 6, 8, 10, ul. Kochcicka 14, ul. Lisowicka 10, 12, 14, 16, 18, ul. Wyszyńskiego 11, 13, 17, ul.
Szymanowskiego 4, 6, 12, 14, 16, ul. Św. Anny 21B, 31, 33, 35, 43, 45, ul. Wieniawskiego 4, 4A, 4B, 6, 6A,
8, 8 A, ul. 11 Listopada 1A, 1B, 1C, 1D, 2, 12, 14, 16, 26, 28, 35, ul. 74 GPP 2, 3, ul. Cyrana 10, ul.
Częstochowska 2, 4, 6, ul. Mickiewicza 9, 11, 16, 26, 38, ul. Wojska Polskiego 1, 2, 3, 4, 4A, 5, 7, 9, 10, ul.
Dworcowa 5, ul. Grunwaldzka 19, 19A, 25, 27, 27A, ul. Klilińskiego 1, ul. Klonowa 6, 46, ul. Kościuszki 6,
8, Pl. Mańki 3, ul. Niegolewskich 1A, 1B, 3, Pl. Niepodległości 2, ul. Ogrodowa 7, 7A, 9, 9A, 11, 11A, 13,
13A, 15, 17, 19, ul. Oświęcimska 14, 15, 16, 20, 29, ul. Paderewskiego 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, ul.
Piłsudskiego 13, ul. Plebiscytowa 32, 45, ul. Powstańców Śl. 46, 46A, 48, 48A, 52, 73, 75, 83, 83A, 83B, ul.
Robotnicza 1, ul. Sobieskiego 27, 29, 30, 30A, 32, 32A, 34, 34A, 36, 36A, 38, 40, ul. Stalmacha 28B, ul.
Tysiąclecia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, ul. ZHP 1A, 2, 3, 4, ul. Żwirki i Wigury 5, 36, ul. Wilniewczyca 2A, 2B,
b) jeden razy w tygodniu dla pozostałych nieruchomości.
2. Selektywnie zebrane odpady komunalne, wymienione w § 2 ust. 1 pkt 3 - 5, odbierane są z nieruchomości
z następującą częstotliwością:
1) nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi - jeden raz na dwa tygodnie,
2) nieruchomości zabudowane budynkami wielolokalowymi - jeden raz w tygodniu.
3. Selektywnie zebrane odpady z papieru odbierane są z nieruchomości z następującą częstotliwością:
1) nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi - jeden raz w miesiącu,
2) nieruchomości zabudowane budynkami wielolokalowymi - jeden raz w tygodniu.
4. Selektywnie zebrane odpady ze szkła odbierane są z nieruchomości z następującą częstotliwością:
1) nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi - jeden raz w miesiącu,
2) nieruchomości zabudowane budynkami wielolokalowymi - jeden raz na dwa tygodnie.
5. Meble i odpady wielkogabarytowe
z harmonogramem odbioru odpadów.
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§ 5. 1. W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmowane są selektywnie zebrane odpady
komunalne wymienione w § 2 ust. 1 pkt 2-8 i ust. 2.
2. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmuje odpady dostarczone przez właścicieli
nieruchomości we własnym zakresie, w godzinach jego funkcjonowania, tj. w poniedziałek, środę i piątek
w godzinach od 10.00 do 18.00 oraz w sobotę w godzinach od 9.00 do 14.00.
3. Informacja o lokalizacji oraz godzinach otwarcia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych jest
zawarta w harmonogramie odbioru odpadów, o którym mowa w § 3.
§ 6. 1. Pojemniki lub worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych są udostępniane właścicielom
nieruchomości przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne wyłonionego przez Gminę w drodze
przetargu.
2. Właścicielom nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi Gmina zapewnia
wyposażenie nieruchomości w jeden pojemnik o pojemności 120 l przeznaczony do gromadzenia bioodpadów.
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§ 7. 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.
§ 8. 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 do Urzędu Miejskiego
w Lublińcu, w terminie do 3 dni roboczych od dnia wystąpienia niewłaściwego świadczenia usługi .
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.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubliniec.
§ 10. 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).
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.
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UZASADNIENIE

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888), rada gminy określa, w drodze uchwały
stanowiącej akt prawa miejscowego, 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. W szczególności rada gminy określa częstotliwość odbierania odpadów
komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego
zbierania odpadów komunalnych.
Przygotowany projekt uchwały został dostosowany do zapisów ustawy z dnia 19 lipca 2019
r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1579 z późn. zm.). Projekt uchwały podlega zaopiniowaniu przez
państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w zakresie częstotliwości odbierania odpadów
komunalnych. Ponadto projekt uchwały, jako przepis prawa miejscowego, podlega konsultacjom
społecznym.
Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.
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