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UCHWAŁA NR XVIII/130/2020
RADY GMINY SPICZYN
z dnia 13 maja 2020 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2020 r.poz.713 t.j.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz.U z 2019 r. poz. 2010) Rada Gminy Spiczyn uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się, że w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi Gmina Spiczyn będzie świadczyć usługi:
1) odbierania od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, wszystkich zebranych na nieruchomości odpadów
komunalnych, zgodnie z zapisami regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Spiczyn,
określonego uchwałą Rady Gminy Spiczyn Nr XVIII/129/2020 z dnia 13 maja 2020r. w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Spiczyn;
2) odpady nieselekcjonowane odbierane są:
a) w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej – od kwietnia do października co dwa tygodnie w pozostałe
miesiące raz w miesiącu;
b) w zabudowie wielorodzinnej - od kwietnia do października raz w tygodniu w pozostałe miesiące dwa
razy w miesiącu;
3) odpady zebrane selektywnie:
a) metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe:
- w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej - raz w miesiącu;
- w zabudowie wielorodzinnej – raz w miesiącu;
b) papier i tektura, szkło i opakowania ze szkła:
- w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej - raz na kwartał;
- w zabudowie wielorodzinnej – raz na kwartał;
c) bioodpady odbierane są:
- w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej – od kwietnia do października co dwa tygodnie, a w
pozostałe miesiące raz w miesiącu;
- w zabudowie wielorodzinnej – od kwietnia do października jeden raz w tygodniu, a w pozostałe
miesiące dwa razy w miesiącu,
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4) z nieruchomości zabudowanej budynkami wielolokalowymi przy wyposażeniu nieruchomości w pojemniki
1100 l odpady zmieszane i bioodpady odbierane będą raz na tydzień, wysegregowane frakcje zebrane
selektywnie raz na tydzień, zgodnie z ogłoszonym harmonogramem;
5) z nieruchomości zabudowanej budynkami wielolokalowymi przy wyposażeniu nieruchomości w pojemniki
Kp-7 odpady zmieszane odbierane będą w miesiącach styczeń - marzec/ listopad - grudzień raz na miesiąc,
kwiecień - październik raz na tydzień, wysegregowane frakcje zebrane selektywnie raz w miesiącu, zgodnie
z ogłoszonym harmonogramem;
6) wyposażenia nieruchomości zabudowy jednorodzinnej w worki do selektywnej zbiórki odpadów.
§ 2. 1. Odpady zbierane do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na
terenie Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Spiczyn odbierane będą z następującą częstotliwością po
zapełnieniu kontenerów/pojemników do tego przeznaczonych. Nie rzadziej niż raz w miesiącu.
2. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany na terenie Oczyszczalni Ścieków
w miejscowości Spiczyn będzie czynny raz w tygodniu zgodnie z Regulaminem funkcjonowania PSZOK-u.
3. Odpady wielkogabarytowe i meble odbierane będą w dni otwarcia PSZOK oraz sprzed terenu
nieruchomości zamieszkałej nie rzadziej niż dwa razy w roku.
§ 3. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady
komunalne, właściciele nieruchomości zgłaszają ten fakt osobiście lub telefonicznie w Urzędzie Gminy
Spiczyn, 21-077 Spiczyn 10C w pokoju nr 4a w godzinach pracy urzędu lub telefonicznie nr tel. 81/7577048.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Spiczyn.
§ 5. Traci moc uchwała Rady Gminy Spiczyn XII/88/2019 z 30 października 2019 r. w sprawie określenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2019r. poz. 5877).
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 września 2020 roku.
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