
Projekt

z dnia  22 marca 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY ŁUBNIANY

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łubniany

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.   o samorządzie 
gminnym (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia  13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (j. t. Dz.U. z 2016 r., poz. 250), po zasięgnięciu opinii Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu

Rada Gminy Łubniany uchwala, co następuje :

§ 1. Uchwała określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości,  na których zamieszkują mieszkańcy w zamian za pobraną w 
gminie opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Ustala się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości:

1) dla odpadów: papieru, tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych, w cyklu co miesiąc;

2) dla odpadów szklanych, w cyklu co miesiąc;

3) dla odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających 
biodegradacji i odpadów zielonych:

a) w okresie od listopada do kwietnia, w cyklu co miesiąc,

b) w okresie od maja do października, w cyklu co dwa tygodnie;

4) dla popiołu, w okresie od października do kwietnia, w cyklu co 2 lub co 3 tygodnie;

5) dla mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych opon odbieranych w systemie akcyjnym w 
formie tzw. „wystawki”,  w cyklu co 6 miesięcy, (z wyjątkiem miesięcy: styczeń, luty, lipiec, sierpień);

6) dla pozostałości po segregacji odpadów komunalnych i zmieszanych odpadów komunalnych 24 razy w 
roku kalendarzowym, w cyklu co 2 lub co 3 tygodnie.

§ 3. Ustala się sposób oraz ilość odpadów komunalnych odbieranych z terenu nieruchomości:

1) papier nadający się do odzysku i dalszego wykorzystania przyjmowany jest w każdej ilości zgromadzonej 
w workach koloru niebieskiego;

2) szkło nadające się do odzysku i dalszego wykorzystania przyjmowane są w każdej ilości zgromadzonej w 
workach koloru zielonego;

3) tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe nadające się do odzysku i dalszego 
wykorzystania przyjmowane są w każdej ilości zgromadzonej w workach koloru żółtego;

4) ulegające biodegradacji odpady komunalne przyjmowane są w pojemniku z widocznym napisem „BIO” o 
pojemności 240 l należącym do właściciela nieruchomości;

5) odpady zielone przyjmowane są w pojemniku określonym w pkt 4, jeżeli ilość odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji zgromadzona w pojemniku na to pozwala;

5) popiół, gdzie w celach grzewczych używane są kotły na paliwa stałe (drewno lub węgiel), przyjmowany 
jest do odbioru w jednym pojemniku z widocznym napisem „POPIÓŁ” o pojemności od 120 do 240 l 
należącym do właściciela nieruchomości;
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6) meble i inne odpady wielkogabarytowe (w ilości do 250 kg lub 5m3) , oraz zużyte opony (w ilości do 4 szt.) 
pochodzące z samochodów osobowych oraz pojazdów jednośladowych odbierane w systemie akcyjnym w 
formie tzw. „wystawki” z terenu nieruchomości. Zbiórką nie będą objęte opony samochodów ciężarowych, 
maszyn rolniczych oraz odpady tego samego rodzaju w dużych ilościach, wskazujące na źródło 
pochodzenia inne, niż z gospodarstwa domowego.

6) odpady komunalne zmieszane przyjmowane są do odbioru z terenu nieruchomości w pojemniku o 
pojemności od 120 l do 240 l z widocznym napisem „ODPADY ZMIESZANE”; dopuszcza się 
przyjmowanie odpadów komunalnych zmieszanych z nieruchomości wielolokalowej z pojemników o 
pojemności od 660 l do 1100 l.

§ 4. 1. Ustala się, że przyjmowanie w mobilnych punktach zlokalizowanych w miejscowościach: Jełowa, 
Brynica, Łubniany i Luboszyce, ma odbywać się z częstotliwością 2 razy w roku, w cyklu co 6 miesięcy (z 
wyjątkiem miesięcy: styczeń, luty, lipiec, sierpień), aż do dnia utworzenia stacjonarnego punktu selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych,

2. W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych bezpłatnie przyjmowane są dostarczone przez 
właściciela nieruchomości zamieszkałej własnym transportem następujące odpady komunalne:

1) przeterminowane leki i chemikalia ;

2) zużyte baterie i akumulatory;

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

4) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne z zachowaniem następującego limitu 
ilości:

a) armatura sanitarna, stolarka budowlana (okna, drzwi, szyby) w ilości do 4 sztuk;

b) inne odpady budowlane i rozbiórkowe, w ilości do 0,12 m3 lub 100 kg.

3. Ustala się sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, dla 
właścicieli nieruchomości:

1) przyjmowanie, ewidencja i klasyfikowanie odpadów komunalnych odbywa się w obecności pracownika 
prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

2) dostarczone odpady mogą znajdować się w oryginalnych opakowaniach jednostkowych;

3) odpady zawierające substancje niebezpieczne muszą być dostarczone w szczelnych opakowaniach 
posiadających etykietę lub napis zgromadzonej w środku substancji niebezpiecznej;

4) prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych odmawia właścicielowi nieruchomości 
przyjęcia odpadów komunalnych, w szczególności:

a) zmieszanych odpadów komunalnych;

b) odpadów w ilościach wskazujących na to, że mogą pochodzić od podmiotów prowadzących działalność 
gospodarczą;

c) odpadów wskazujących na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego, a zwłaszcza 
odpadów w dużych ilościach (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych);

d) odpadów zawierających substancje niebezpieczne zgromadzonych w nieszczelnych, nieopisanych 
opakowaniach;

e) odpadów takich jak m.in.: azbest, materiały izolacyjne (papa, lepik, styropian, wełna mineralna), części 
samochodowe, lub  odpadów niemożliwych do zidentyfikowania.

4. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych czynny będzie w godzinach od 8:00 do 18:00 w 
dni podane do publicznej wiadomości na stronach internetowych Urzędu Gminy Łubniany lub w sposób 
zwyczajowo przyjęty.

5. Określa się, że zebrane z terenu nieruchomości lub Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zostaną zagospodarowane w sposób określony 
w art. 9e i art. 9ea ustawy z dnia  13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
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§ 5. 1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązek 
wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny 
przejmuje Gmina Łubniany według następujących norm:

1) od 1 do 4 osób zamieszkałych:

a) jeden worek o pojemności 120 l koloru niebieskiego na każdy miesiąc, przeznaczony na papier nadający 
się do odzysku i dalszego wykorzystania;

b) jeden worek o pojemności 120 l koloru zielonego na każdy miesiąc, przeznaczony na szkło nadające się 
do odzysku i dalszego wykorzystania;

c) jeden worek o pojemności 120 l koloru żółtego na każdy miesiąc, przeznaczony na tworzywa sztuczne, 
metale i opakowania wielomateriałowe nadające się do odzysku i dalszego wykorzystania;

d) jeden pojemnik o pojemności 120 l na odpady zmieszane, stanowiące pozostałość z selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych.

2) od 5 do 8 osób zamieszkałych:

a) jeden worek o pojemności 120 l koloru niebieskiego na każdy miesiąc, przeznaczony na papier nadający 
się do odzysku i dalszego wykorzystania;

b) jeden worek o pojemności 120 l koloru zielonego na każdy miesiąc, przeznaczony na szkło nadające się 
do odzysku i dalszego wykorzystania;

c) dwa worki o pojemności 120 l koloru żółtego na każdy miesiąc, przeznaczone na tworzywa sztuczne, 
metale i opakowania wielomateriałowe nadające się do odzysku i dalszego wykorzystania;

d) jeden pojemnik o pojemności 240 l na odpady zmieszane, stanowiące pozostałość z selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych.

3) nieruchomości, na których zamieszkuje powyżej 8 osób będą wyposażone w odpowiednio większą ilość 
pojemników lub worków proporcjonalnie do liczby zamieszkałych osób z uwzględnieniem norm 
określonych w punktach 1 i 2. Dopuszcza się wyposażenie nieruchomości wielolokalowej w pojemnik o 
pojemności 660 l lub 1100 l na odpady zmieszane, stanowiące pozostałość z selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych.

2. Właściciele nieruchomości w zakresie nieuregulowanym w ust.1 zapewniają we własnym zakresie 
wyposażenie nieruchomości w pojemniki oraz worki na każdą frakcję odpadów zbieraną w sposób selektywny 
zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łubniany.

§ 6. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązek 
wyposażenia nieruchomości, na której nie jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów, w pojemnik 
przejmuje Gmina Łubniany według następujących norm:

1) od 1 do 3 osób zamieszkałych zostanie wyposażona w jeden pojemnik o pojemności 120 l na odpady 
komunalne zmieszane;

2) od 4 do 6 osób zamieszkałych zostanie wyposażona w jeden pojemnik o pojemności 240 l na odpady 
komunalne zmieszane;

3) nieruchomość, na której zamieszkuje powyżej 6 osób będzie wyposażona w odpowiednio większy 
pojemnik proporcjonalnie do liczby zamieszkałych osób z uwzględnieniem norm określonych w punktach 1 
i 2. Dopuszcza się wyposażenie nieruchomości wielolokalowej w pojemnik o pojemności 660 l lub 1100 l 
na odpady zmieszane.

§ 7. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne 
lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, właściciele nieruchomości 
mogą zgłaszać informacje o zaistniałych nieprawidłowościach w Urzędzie Gminy Łubniany.

§ 8. Traci moc uchwała nr XXXV/257/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 24.02.2014 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łubniany.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany.
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§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego, z mocą obowiązywania od dnia 1 lipca 2016 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Albert Wiench
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