
UCHWAŁA NR VII.121.2016
RADY GMINY SPICZYN

z dnia 6 września 2016 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 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) 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) 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, zgodni z zapisami regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Spiczyn, 
określonego Uchwałą Rady Gminy Spiczyn Nr VII.120.2016 z dnia 06 września 2016 r. w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Spiczyn;

2) w zabudowie jednorodzinnej odbieranie od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych zmieszanych 
i odrębnie frakcji zebranych selektywnie będzie prowadzone raz na miesiąc, w dni powszednie w porze 
dziennej zgodnie z ogłoszonym harmonogramem;

3) z nieruchomości zabudowanej budynkami wielolokalowymi odpady zmieszane odbierane będą nie rzadziej 
niż dwa razy w miesiącu, a frakcje zebrane selektywnie  raz w miesiącu, zgodnie z ogłoszonym 
harmonogramem;

4) z nieruchomości zabudowanej budynkami wielolokalowymi przy wyposażeniu nieruchomości w pojemniki 
1100 l odpady zmieszane odbierane będą raz na tydzień, wysegregowane frakcje zebrane selektywnie raz 
na miesiąc, zgodnie z ogłoszonym harmonogramem;

5) wyposażenia nieruchomości zabudowy jednorodzinnej, w worki do selektywnej zbiórki odpadów.

§ 2.  Przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, 
odpady zielone, popioły oraz odpady ulegające biodegradacji  samodzielnie dostarczone przez właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych, odbierane będą  w Punkcie Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych  
zlokalizowanym na terenie placu GS ,,SCH” w Spiczynie w dni robocze jeden  raz w tygodniu w godzinach od 
8.00 do 17.00.

§ 3. 1.  1. Odpady zbierane do mobilnych punktów operatora zbiórki zlokalizowanych w miejscowościach:

- Charlęż, przy drodze gminnej przy Szkole Podstawowej,

- Jawidz, parking przy Szkole Podstawowej,

- Zawieprzyce, parking przy Szkole Podstawowej,
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- Kijany, plac przy Organistówce,

- Januszówka, przy drodze gminnej przy Szkole Podstawowej   odbierane będą z następującą częstotliwością:

a) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - raz w roku;

b) meble i inne odpady wielkogabarytowe - raz w roku;

c) odpady budowlane i rozbiórkowe -dwa razy w roku;

d) zużyte opony - raz w roku;

e) odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone dwa razy w roku;

2. Terminy odbioru odpadów o których mowa w ust. 1  zostaną przekazane mieszkańcom przez podanie do 
publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, z wyprzedzeniem umożliwiającym realizację zbiórki.

§ 4.  W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady 
komunalne lub przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, właściciele nieruchomości 
zgłaszają ten fakt osobiście lub telefonicznie w Urzędzie Gminy Spiczyn, 21-077 Spiczyn 10C  w pokoju nr 7 
w godzinach pracy urzędu lub telefonicznie nr tel. 81/5358777.

§ 5.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Spiczyn.

§ 6.  Traci moc uchwała Rady Gminy Spiczyn Nr 192 z dnia 20 grudnia  2013 r. w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

§ 7.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego.

 

Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy Spiczyn

Bolesław Karpiński
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