
UCHWAŁA NR XIII/87/16
RADY GMINY STARY LUBOTYŃ

z dnia 9 czerwca 2016 r.

w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych 

odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6 r ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) od właściciela nieruchomości odbierana będzie każda ilość zmieszanych lub segregowanych 
odpadów komunalnych, określonych w uchwale w sprawie regulaminu utrzymania czystości 
i porządku w gminie Stary Lubotyń, zwanego dalej „regulaminem” ;

2) odbieranie następujących rodzajów odpadów komunalnych będzie prowadzone bezpośrednio od 
właścicieli nieruchomości:
a) frakcja sucha (w tym metale żelazne i kolorowe, papier i tektura, gazety i czasopisma, 

tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe),
b) frakcja mokra (w tym resztki żywności, resztki surowców do produkcji żywności, zużyte 

jednorazowe pieluchy, ręczniki papierowe oraz odpady zielone i inne odpady 
biodegradowalne),

c) szkło: butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, 
szklane opakowania po kosmetykach,

d) pozostałe odpady zbierane selektywnie (w tym meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny, żużel i popioły paleniskowe oraz zużyte opony itp.),

3) odbieranie odpadów wymienionych w pkt. 2 lit. d odbywać się będzie z terenu nieruchomości 
z częstotliwością 1 raz na 6 miesięcy;

4) odbieranie innych odpadów komunalnych selektywnie zbieranych, niewymienionych w pkt 2, 
odbywać się będzie w n/w punktach selektywnego zbierania odpadów, usytuowanych:
a) przeterminowane lekarstwa – w aptece i budynku ośrodka zdrowia;
b) zużyte akumulatory i baterie – w punktach sprzedaży akumulatorów i baterii oraz w szkołach 

(dotyczy baterii);
c) chemikalia i odpady zawierające rtęć – w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych;
d) komunalne odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych prac remontowych 

i rozbiórkowych, na które nie potrzebne jest pozwolenie na budowę - w Punkcie Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych.

5) odbieranie frakcji mokrej odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości będzie 
prowadzone:
a) co najmniej jeden raz w miesiącu,
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b) w okresie letnim, tj. pomiędzy 1 kwietnia a 31 października – co najmniej dwa razy 
w miesiącu; zgodnie z częstotliwością określoną w regulaminie;

6) odbieranie frakcji suchej zebranych odpadów komunalnych oraz szkła od właściciela 
nieruchomości będzie prowadzone co najmniej raz na miesiąc;

7) punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie świadczył usługi od poniedziałku 
do piątku od godziny 9.00 do 15.00, przyjmując nieograniczoną ilość selektywnie zebranych 
odpadów, o których mowa w pkt. 2 lit. d i w pkt 4;

8) Gmina Stary Lubotyń wyposaży każdą zamieszkałą nieruchomość, w której odpady gromadzone 
są w sposób selektywny w trzy pojemniki 120 L (po jednym do frakcji suchej, mokrej i szkła).

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVI/152/13 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 28 marca 2013 r. 
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, 
w zamian za uiszczoną opłatę (Dz.Urz.Woj.Maz. z 2013 r., poz. 4307).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Lubotyń.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego.

 
Przewodniczący Rady 

Gminy

Jan Janusz Podbielski
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