
 

 

UCHWAŁA NR XIII/115/2015  

RADY GMINY NIEMCE 

z dnia 12 listopada 2015 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.), Rada Gminy Niemce uchwala, co następuje: 

§ 1. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych odbiera się każdą zebraną ilość odpadów komunalnych. 

§ 2. Od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbiera się następujące rodzaje odpadów komunalnych: 

1. odpady komunalne zmieszane (nieselektywnie zbierane), 

2. odpady komunalne selektywnie zbierane: 

1) papier, tektura, metal, drewno, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe, łącznie 

jako frakcja sucha odpadów komunalnych; 

2) odpady biodegradowalne w tym: zielone (np. trawa, liście, drobne gałązki, kwiaty, owoce, warzywa) 

i odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji; 

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym zużyte świetlówki; 

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe obejmujące odpady, które ze względu na swoje rozmiary i masę 

nie mogą być umieszczone w pojemnikach stosowanych na terenie nieruchomości; 

5) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych, bieżących remontów budynków prowadzonych 

we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości; 

6) zużyte opony pochodzące z pojazdów o DMC mniejszej lub równej 3,5 tony; 

7) resztki przeterminowanych chemikaliów obejmujących przepracowane oleje, rozpuszczalniki, farby wodne 

i olejne, środki ochrony roślin, w tym opakowania po tych środkach; 

8) przeterminowane leki, 

9) popiół paleniskowy. 

§ 3. Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych na obszarach o zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej w następujący sposób: 

1. odpady zmieszane - nie rzadziej niż raz w miesiącu, w miesiącach od początku maja do końca 

października - nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu, 

2. odpady selektywnie zbierane: 
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1) papier, tektura, metal, drewno, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe, łącznie jako 

frakcja sucha odpadów komunalnych - nie rzadziej niż raz w miesiącu, 

2) odpady ulegające biodegradacji - nie rzadziej niż raz w miesiącu, w okresie od początku maja do końca 

listopada; 

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - nie rzadziej niż raz w roku; 

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe obejmujące odpady, które ze względu na swoje rozmiary i masę 

nie mogą być umieszczone w pojemnikach stosowanych na terenie nieruchomości - nie rzadziej niż raz w roku; 

5) gruz budowlany i ceramikę sanitarną pochodzące z drobnych, bieżących remontów budynków 

prowadzonych we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości - nie rzadziej niż raz w roku; 

6) zużyte opony - nie rzadziej niż raz w roku; 

7) resztki przeterminowanych chemikaliów obejmujących przepracowane oleje, rozpuszczalniki, farby wodne 

i olejne, środki ochrony roślin, w tym opakowania po tych środkach - nie rzadziej niż raz w roku, 

8) popiół paleniskowy z obszaru całej gminy odbierany będzie w miesiącach od początku października do 

końca kwietnia nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

§ 4. Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych na obszarach o zabudowie wielorodzinnej w następujący sposób: 

1. odpady zmieszane - nie rzadziej niż raz w tygodniu, 

2. odpady selektywnie zebrane: 

1) papier, tektura, metal, drewno, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe, łącznie jako 

frakcja sucha odpadów komunalnych - nie rzadziej niż raz w tygodniu, 

2) odpady ulegające biodegradacji - nie rzadziej niż raz w tygodniu w okresie od początku maja do końca 

listopada; 

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - nie rzadziej niż raz w roku; 

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe obejmujące odpady, które ze względu na swoje rozmiary i masę 

nie mogą być umieszczone w pojemnikach stosowanych na terenie nieruchomości - nie rzadziej niż raz 

w roku; 

5) gruz budowlany i ceramikę sanitarną pochodzące z przebudowy, montażu lub remontu budynków 

prowadzonych we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości - nie rzadziej niż raz w roku; 

6) zużyte opony - nie rzadziej niż raz w roku; 

7) resztki przeterminowanych chemikaliów obejmujące przepracowane oleje, rozpuszczalniki, farby wodne 

i olejne, środki ochrony roślin, w tym opakowania po tych środkach - nie rzadziej niż raz w roku, 

8) popiół paleniskowy z obszaru całej gminy odbierany będzie w miesiącach od początku października do 

końca kwietnia nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

§ 5. 1. Wyznacza się punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych zlokalizowany pod adresem ul. 

Przemysłowa 1, 21-025 Niemce. 

2. Właściciel nieruchomości zamieszkałej w zamian za uiszczaną opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi jest uprawniony do samodzielnego, bezpłatnego dostarczania do punktu selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych selektywnie zebranych odpadów komunalnych: 

1) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym zużyte świetlówki, 

2) zużyte baterie i akumulatory, 

3) odpady budowlane i rozbiórkowe obejmujące odpady pochodzące z drobnych, bieżących remontów 

budynków prowadzonych we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości, 

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

5) zużyte opony, 
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6) resztki przeterminowanych chemikaliów obejmujących przepracowane oleje, rozpuszczalniki, farby wodne 

i olejne, środki ochrony roślin, w tym opakowania po tych środkach, 

7) odpady ulegające biodegradacji, 

8) popiół paleniskowy. 

2. Punkt selektywnego zbierania odpadów będzie świadczył usługi odbioru tych odpadów nie rzadziej niż 

jeden raz w tygodniu w godzinach od 8,00 do 14,00. 

3. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych odmówi nieodpłatnego przyjęcia odpadów, jeżeli 

ich ilość i skład wskazują na to, że nie należą one do grupy odpadów komunalnych lub nie są odpadami 

zebranymi selektywnie. 

§ 6. Informacje w zakresie przyjmowania odpadów komunalnych przez punkt selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych oraz szczegółowej charakterystyki tych odpadów; ogłaszane będą na stronie 

internetowej Urzędu Gminy Niemce. 

§ 7. 1. Przeterminowane leki oddaje się wyłącznie do specjalnych pojemników ustawionych w aptekach na 

terenie gminy. 

2. Wykaz aptek dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Niemce. 

3. Odbiór przeterminowanych leków odbywa się po zgłoszeniu napełnienia pojemnika do Urzędu Gminy 

w Niemcach. 

§ 8. Odbiór odpadów opakowaniowych z rozmieszczonych na terenie gminy specjalistycznych pojemników 

do selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych tj. szkła kolorowego i białego (bezbarwnego), plastiku 

oraz papieru odbywa się nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu. 

§ 9. Odebrane odpady komunalne przekazywane są uprawnionym podmiotom w celu poddania ich 

procesom unieszkodliwiania, przygotowania do ponownego użycia i odzysku. 

§ 10. Określa się tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego 

świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub 

przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych: 

1) uwagi i zastrzeżenia co do odbierania odpadów komunalnych mogą być zgłaszane przez właścicieli 

nieruchomości w czasie pracy Urzędu Gminy Niemce, ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce, pok. nr 110 lub 

drogą elektroniczną na adres: info@niemce.pl  

2) przyjmowane i rozpatrywane będą jedynie uwagi i zastrzeżenia na piśmie, ustnie do protokołu lub 

elektronicznie - zawierające imię i nazwisko oraz adres osoby je wnoszącej, w terminie do 7 dni od dnia 

zaistnienia nieprawidłowości. 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niemce. 

§ 12. Traci moc uchwała Nr XXXIV/309/2013 Rady Gminy Niemce z dnia 16 października 2013 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ( Dz. Urz. Woj. Lub. z 2013 r. poz. 4960). 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubelskiego. 

  

 

Przewodniczący Rady  

Gminy Niemce 

 

 

Sławomir Mroczek 
 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 3 – Poz. 5171

mailto:info@niemce.pl

		2015-12-17T13:34:06+0000
	Polska
	Paweł Chruściel; Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




