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UCHWAŁA NR XXXV)172)2013
RADY GMINY LUBIEŃ
z dnia 18 kwietnia 2013 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie zagospodarowania i odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Lubień.
Na podstawie art. 6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) –
Rada Gminy Lubień uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Lubień i zagospodarowania tych
odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
§ 2.
1. Ilość odpadów komunalnych zmieszanych odbieranych miesięcznie od właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy uzależniona jest od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i stanowi:
1) dla nieruchomości zamieszkałej przez nie więcej niż 5 osób – co najmniej jeden pojemnik 120 litrowy,
2) dla nieruchomości zamieszkałych powyżej 5 osób – co najmniej dwa pojemniki 120 litrowe.
2. Ilość odpadów komunalnych segregowanych odbieranych miesięcznie od właścicieli nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy uzależniona jest od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość
i stanowi:
1) dla nieruchomości zamieszkałej do 5 osób – co najmniej jeden worek o pojemności 120 litrów na
odpowiednią każdą frakcje odpadów odbieranych w sposób selektywny.
2) dla nieruchomości zamieszkałej przez więcej niż 5 osoby – co najmniej dwa worki o pojemności 120 litrów
na odpowiednia każdą frakcje odpadów odbieranych w sposób selektywny.
3. Przy odbieraniu zapełnionych worków z odpadami segregowanymi przedsiębiorca, który zostanie wyłoniony
w trybie przetargu, będzie przekazywał worki puste za każdy odebrany worek z odpadami segregowanymi
w stosunku 1:1.
4. W przypadku większej ilości odpadów komunalnych segregowanych zebranych na terenie nieruchomości
przedsiębiorca zapewni dodatkowe worki służące do zbierania odpowiedniej frakcji odpadów selektywnych
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§ 3.
1. Ustala się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wg harmonogramu
ustalonego przez Wójta Gminy Lubień z zastrzeżeniem że:
1) odpady komunalne zmieszane i selektywne odbierane będą z nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy - co najmniej jeden raz w miesiącu.
2. W przypadku systematycznego przepełniania pojemników lub worków wytwarzanymi odpadami
komunalnymi segregowanymi i zmieszanymi przedsiębiorca, który zostanie wyłoniony w trybie przetargu
zwiększy częstotliwość odbierania odpadów lub właściciel nieruchomości doposaży nieruchomość
w odpowiednie pojemniki lub worki, aby odpady komunalne nie zalegały w punktach gromadzenia
odpadów.
3. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki oraz worki przeznaczone do zbierania
odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie poza
teren nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd. Pojemniki i worki z odpadami
powinny być wystawione przez właścicieli nieruchomości zgodnie z ustalonym harmonogramem do
godziny 7.00.
4. Za mycie i utrzymanie w dobrym stanie technicznym i sanitarnym pojemników jest odpowiedzialny ich
właściciel.
§ 4.
1. Ustala się częstotliwość odbioru od właścicieli nieruchomości odpadów wielkogabarytowych, zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon samochodowych, motocyklowych, traktorowych,
motorowerowych i rowerowych dwa razy w roku na wiosnę i na jesień. Odpady będą odbierane
nieodpłatnie w wyznaczonych miejscach na terenie gminy.
2. Odpady komunalne ulegające biodegradacji z ogrodów, właściciel nieruchomości może zagospodarować
poprzez: kompostowanie w przydomowych kompostowniach.
3. Odpady problematyczne będą odbierane dwa razy w roku nieodpłatnie w wyznaczonych miejscach na terenie
gminy.
§ 5.
1. Odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy, mieszkaniec będzie mógł dostarczyć nieodpłatnie do ustawionego w wybranym punkcie gminy
kontenera.
2. Częstotliwość odbierania odpadów z remontu ustala się 2 razy w roku tj. wiosną i jesienią.
§ 6.
1. W zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych organizowane będą mobilne punkty
selektywnego zbierania odpadów podczas zbiórek odpadów problematycznych.
2. Dodatkowo w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych określa się następujący sposób
świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, które dotyczą zużytych
baterii i akumulatorów innych niż przemysłowe i samochodowe. W/w odpady będą odbierane z pojemników
zlokalizowanych w miejscach publicznych na terenie Gminy Lubień tj.: w Urzędzie Gminy Lubień oraz
w placówkach oświatowych Gminy Lubień.
§ 7. Traci moc uchwała Nr XXXI)152)2012 Rady Gminy Lubień z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie zagospodarowania i odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Lubień.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubień z obowiązkiem przeprowadzenia kampanii
informacyjnej na temat praw i obowiązków właścicieli nieruchomości określonych w Uchwale.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 roku.
Przewodniczący Rady
Stanisław Biedrończyk

