
UCHWAŁA NR XXII/177/16
RADY MIEJSKIEJ W ZWIERZYŃCU

z dnia 16 czerwca 2016 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Zwierzyniec i zagospodarowania tych odpadów w 

zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 
z 2016 r. poz.446) oraz art. 6r ust.3 ustawy z dnia  13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach ( Dz. U. z 2016 r. poz. 250), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Zamościu -  Rada Miejska w Zwierzyńcu uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Zwierzyniec, na których  zamieszkują mieszkańcy oraz 
zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, w szczególności:

1) rodzaje i ilość odpadów odbieranych od właściciela nieruchomości;

2) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości;

3) sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 2. Rodzaje odpadów odbieranych od właściciela nieruchomości:

1. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z terenu nieruchomości 
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, zagrodowymi i wielorodzinnymi odbierane są 
następujące frakcje odpadów:

1) zmieszane odpady komunalne;

2) frakcja sucha – selektywnie zebrane: papier, metale, szkło, tworzywa sztuczne;

3) wielomateriałowe odpady opakowaniowe;

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe , stolarka budowlana;

5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

6) odpady niebezpieczne wydzielone z odpadów komunalnych - chemikalia, zużyte opony, farby, lakiery,  zużyte 
oleje i świetlówki;

7) popiół i żużle;

8) odpady budowlano- remontowe;

9) odpady ulegające biodegradacji.

2. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości 
zamieszkałej jest uprawniony do bezpłatnego dostarczenia następujących odpadów do miejsca wskazanego przez 
Gminę  Zwierzyniec:

1) zużyte baterie i akumulatory;

2) przeterminowane leki.

§ 3. Ilość odpadów odbieranych od właściciela nieruchomości: Gmina   Zwierzyniec będzie świadczyć usługi 
odbierania od właścicieli nieruchomości odpady komunalne zebrane na terenie nieruchomości, w każdej ilości 
pojemników i worków.

§ 4. Częstotliwość odbierania odpadów od właściciela nieruchomości:

1. W zamian za uiszczoną opłatę z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy określa się 
następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych odpadów 
(papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło, metale):
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1) odbiór od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej –odpady zmieszane i 
segregowane – jeden raz w miesiącu;

2) odbiór od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej  i zagrodowej – dla odpadów 
zmieszanych jeden raz w cyklu miesięcznym a w lipcu  i sierpniu – dwa razy w miesiącu;

3) dla odpadów selektywnie zebranych z zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej – jeden raz na dwa miesiące i 
dodatkowo w miesiącu lipcu.

2. Tworzy się ruchomy punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w formie „wystawki” z 
częstotliwością odbioru odpadów dwa razy na rok. Sprzed zamieszkałej nieruchomości zostaną odebrane 
następujące odpady komunalne:

1) meble i inne odpady wielkogabarytowe , stolarka budowlana;

2) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

3) odpady niebezpieczne wydzielone z odpadów komunalnych- chemikalia, zużyte opony, farby, lakiery, zużyte 
oleje, świetlówki;

4) zorganizowany będzie mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w formie wyjazdów na 
telefon specjalistycznego pojazdu po odbiór selektywnie zebranych odpadów komunalnych z częstotliwością 
odbioru odpadów dwa razy na rok.  Odbiór odbywał się będzie stacjonarnie w poszczególnych sołectwach, 
skąd zostaną odebrane następujące odpady komunalne:

a) meble i inne odpady wielkogabarytowe , stolarka budowlana,

b) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

c) odpady niebezpieczne wydzielone z odpadów komunalnych- chemikalia, zużyte opony, farby, lakiery, 
zużyte oleje, świetlówki.

§ 5. 1. Tworzy się stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych  usytuowany na terenie 
miejskiej oczyszczalni ścieków gdzie właściciel nieruchomości może bezpłatnie przywieźć  selektywnie zebrane 
następujące odpady komunalne:

1) meble i inne odpady wielkogabarytowe , stolarka budowlana;

2) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

3) odpady niebezpieczne wydzielone z odpadów komunalnych- chemikalia, zużyte opony, farby, lakiery, zużyte 
oleje, świetlówki;

4) popiół i żużle;

5) odpady budowlano- remontowe;

6) odpady ulegające biodegradacji.

2. Wyznacza się punkty selektywnego zbierania odpadów:

1) punkt zbierania zużytych baterii i akumulatorów –  szkoły podstawowe;

2) punkt zbierania przeterminowanych leków – pojemniki zlokalizowane w aptekach na terenie Zwierzyńca.

3. Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych będą świadczyły usługi od poniedziałku do piątku w 
godzinach otwarcia placówek handlowych i oświatowych, natomiast stacjonarny punkt zbiórki odpadów na terenie 
oczyszczalni ścieków będzie czynny  w każdy piątek w godzinach od 8.00-  16.00.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zwierzyńca.

§ 7. Na zasadzie art.11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 87) traci moc uchwała Nr XXXVI/271/12 Rady 
Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomosci z terenu gminy 
Zwierzyniec i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę 
(Dz. Urz. Woj. Lub. z 2013 r. poz. 169).
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2016 r.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Urszula Kolman
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