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UCHWAŁA NR XVII/89/2016
RADY GMINY LUTOWISKA
z dnia 28 czerwca 2016 r.
w sprawie szczegółowego sposobu 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, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6r ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250). Rada Gminy Lutowiska po zasięgnięciu opinii
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ustrzykach Dolnych uchwala, co następuje:
§ 1. 1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi odbierane będą:
1) z terenu nieruchomość:
a) selektywnie zebrane odpady komunalne tj.: szkło i opakowania szklane, papier i tektura, tworzywa
sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, leki i chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony,
odpady ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,
b) odpady komunalne zmieszane;
2) w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, selektywnie zebrane odpady komunalne tj.:
szkło, papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, przeterminowane leki
i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady
wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone, odpady ulegające biodegradacji w tym odpady
opakowaniowe ulegające biodegradacji, odpady budowlane i rozbiórkowe, popiół i tekstylia.
§ 2. Określa się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych:
1. Z terenu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych:
1) dla odpadów selektywnie zebranych tj.: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania
wielomateriałowe:
a) co najmniej raz w miesiącu - w miesiącach: styczeń, luty, marzec, kwiecień, listopad, grudzień,
b) co najmniej dwa razy w miesiącu – w miesiącach: maj, czerwiec, wrzesień, październik,
c) co najmniej trzy razy w miesiącu – w miesiącach: lipiec, sierpień;
2) dla odpadów zmieszanych i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych:
a) co najmniej raz w miesiącu – w miesiącach: od stycznia do czerwca oraz od września do grudnia,
b) co najmniej dwa razy w miesiącu – w miesiącach: lipiec i sierpień;
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3) dla odpadów mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, zużytych opon, odpadów ulegających biodegradacji w tym odpadów opakowaniowych
ulegających biodegradacji przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów,
co najmniej raz w roku.
2. Z terenów przeznaczonych do użytku publicznego, sukcesywnie w miarę ich zapełniania.
3. W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych pięć razy w tygodniu w sposób
określony w § 4.
§ 3. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami, Gmina
Lutowiska zapewnia wyposażenie nieruchomości w worki na odpady komunalne z przeznaczeniem na:
1) tworzywa sztuczne, papier, metal, opakowania wielomateriałowe;
2) szkło;
3) odpady ulegające biodegradacji.
§ 4. Określa się następujący sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych zwanego w dalszej części PSZOK:
1. Odpady określone w § 1 pkt 2 przyjmowane są przez PSZOK nieodpłatnie w dniach i godzinach jego
otwarcia, o których informacja zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń oraz na oficjalnej stronie internetowej
Gminy Lutowiska.
2. PSZOK przyjmuje odpady tylko od mieszkańców i właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lutowiska,
którzy dostarczają odpady komunalne zebrane w sposób selektywny.
3. Pracownik PSZOK może wymagać okazania:
1) deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
2) ostatniego dowodu wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4. Do PSZOK właściciele nieruchomości dostarczają odpady komunalne zebrane w sposób selektywny
na własny koszt.
5. Dostarczający odpady do PSZOK ma obowiązek ich rozładunku i umieszczenia w miejscach i w sposób
wskazany przez obsługę lub napisy na boksach.
6. PSZOK nie przyjmuje odpadów zmieszanych lub zanieczyszczonych innymi odpadami.
§ 5. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
właściciel nieruchomości może zgłosić do Urzędu Gminy w Lutowiskach, Lutowiska 14, 38-713 Lutowiska,
osobiście, listownie lub poprzez email: gmina@lutowiska.pl , w terminie 7 dni od daty świadczonej
lub niewykonanej usługi. W zgłoszeniu należy podać, jakiej usługi ono dotyczy, adres nieruchomości, dane
kontaktowe.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lutowiska.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lutowiska.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2016 roku.
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