
UCHWAŁA NR XIV/91/20 
RADY GMINY STARY LUBOTYŃ 

z dnia 26 lutego 2020 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 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 6 r ust. 3, 3c i 3d ustawy z 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) po 
uzyskaniu pozytywnej opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego, uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną do Gminy Stary Lubotyń przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane są z terenu 
nieruchomości następujące frakcje selektywnie zbieranych odpadów komunalnych: 

1) papier, 
2) metale, 
3) tworzywa sztuczne, 
4) odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 
5) szkło, 
6) bioodpady, 
7) odpady niesegregowane (zmieszane), w tym pozostałości po segregacji, 
8) meble i innych odpady wielkogabarytowe. 

2. W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Punkcie Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmowane są dostarczone przez mieszkańców zebrane 
w sposób selektywny następujące frakcje odpadów komunalnych: 
1) papier, 
2) metale, 
3) tworzywa sztuczne, 
4) odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 
5) szkło, 
6) odpady niebezpieczne, 
7) przeterminowane leki i chemikalia, 
8) 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 igły i strzykawki, 

9) zużyte baterie i akumulatory, 
10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
11) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 
12) zużyte opony, 
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13) odpady powstałe w wyniku prowadzonego remontu, który nie wymagał zgłoszenia lub 
pozwolenia na budowę, 

14) odpady tekstyliów i odzieży. 
3. W zamian za wnoszoną opłatę Gmina Stary Lubotyń wyposaży każdą zamieszkałą nieruchomość 

w pięć pojemników 120 L, po jednym do następujących frakcji: papier, metale i tworzywa sztuczne, 
szkło, bioodpady oraz odpady niesegregowane (zmieszane). 

4. Ustala się następującą częstotliwość odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych: 
1) metale i tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe - co najmniej raz na 

miesiąc, 
2) papier - co najmniej raz na trzy miesiące, 
3) szkło - co najmniej raz na trzy miesiące, 
4) bioodpady, w okresie: 

a) od kwietnia do października co najmniej raz na dwa tygodnie, 
b) od listopada do marca co najmniej raz na cztery tygodnie, 

5) odpady niesegregowane (zmieszane), w okresie: 
a) od kwietnia do października co najmniej raz na dwa tygodnie, 
b) od listopada do marca co najmniej raz na cztery tygodnie, 

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe – raz w roku. 
5. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych będzie świadczył usługi od poniedziałku do 

piątku w godzinach 8:00 – 15:00, przyjmując nieograniczoną ilość selektywnie zebranych 
odpadów, o których mowa w ust. 2. 
§ 2. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady 

komunalne lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych zgłaszane są 
przez właścicieli nieruchomości, w terminie 7 dni od daty zdarzenia, w formie pisemnego zgłoszenia. 
2. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 1, można dokonać za pośrednictwem: 

1) poczty lub osobiście w Urzędzie Gminy w Starym Lubotyniu; 
2) poczty elektronicznej pod adresem: gmina@lubotyn.pl. 
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVI/153/17 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 21 września 2017 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 (Dz.Urz.Woj.Maz. z 2017 r., poz. 9047). 

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

Województwa Mazowieckiego. 
   

  
 Przewodniczący Rady 

Gminy 
 
 

Janusz Legacki 
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