
 
 

UCHWAŁA NR XIX/132/2020 
RADY GMINY WYSOKIE 

z dnia 18 września 2020 r. 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną 

przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 - 3d i art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.)- Rada Gminy Wysokie 
po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się, że w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości zamieszkałych 
i niezamieszkałych opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Wysokie świadczy usługi 
w zakresie: 

1) odbierania od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania każdej ilości zebranych na nieruchomości 
odpadów komunalnych; 

2) przyjmowania oraz zagospodarowania odpadów komunalnych przekazywanych przez właścicieli 
nieruchomości do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

§ 2. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 
oraz właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne będzie 
prowadzone w terminach określonych w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych z następującą 
częstotliwością: 

1. W zakresie odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywnych: 

1) papieru - raz na miesiąc; 

2) metalu, tworzywa sztucznego- raz na miesiąc; 

3) szkła i odpadów opakowaniowych wielomateriałowych - raz na miesiąc; 

4) popiołu - raz na miesiąc; 

5) bioodpadów stanowiących odpady komunalne- raz na miesiąc z tym, że w okresie od kwietnia do 
października raz na dwa tygodnie; 

2. W zakresie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych - raz na miesiąc z tym, że w okresie 
od kwietnia do października raz na dwa tygodnie. 
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§ 3. 1. Wyznacza się punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych zlokalizowany pod adresem: 
Wysokie ul. Czysta 110, 23-145 Wysokie, który przyjmować będzie nieodpłatnie od właścicieli nieruchomości 
następujące odpady komunalne: papier, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 
szkła, bioodpady, popiół z palenisk domowych, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie 
i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady 
budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, zużyte opony, odpady niekwalifikujące się do 
odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych 
w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, 
odpady niebezpieczne, od 01.01.2025 r. tekstylia i odzież. 

2. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych świadczy usługi w każdy ostatni czwartek 
miesiąca w godzinach od 10:00 do 13:00. 

3. Właściciele nieruchomości we własnym zakresie i na własny koszt dostarczają do punktu selektywnego 
zbierania odpadów odpady komunalne określone w ust. 1 zebrane w sposób selektywny. 

§ 4. Określa się następujący tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków 
niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych: 

1. Uwagi i zastrzeżenia dotyczące niewłaściwego świadczenia usług mogą być zgłaszane przez właścicieli 
nieruchomości: 

a) osobiście w czasie pracy Urzędu Gminy Wysokie; 

b) pisemnie na adres: Urząd Gminy Wysokie, ul. Nowa 1, 23-145 Wysokie; 

c) drogą elektroniczną na adres: ug@ugwysokie.lbl.pl 

2. Przyjmowane i rozpatrywane będą jedynie uwagi i zastrzeżenia złożone nie później niż w ciągu 7 dni od 
dnia zaistnienia sytuacji niewłaściwego świadczenia usług - na piśmie, ustnie do protokołu lub elektronicznie - 
zawierające imię i nazwisko oraz adres osoby wnoszącej uwagi i zastrzeżenia. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wysokie. 

§ 6. Traci moc uchwała Rady Gminy Wysokie Nr XXVII/186/2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie 
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wysokie i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Lub. 
z 2017 r. poz. 4055). 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 r. 

  
 

Przewodniczacy Rady Gminy 
Wysokie 

 
 

Andrzej Deruś 
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