
 

 Uchwała Nr XVIII/109/2020 

Rady Gminy Lutocin 

z dnia 30 kwietnia 2020 roku 

 

w sprawie: 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 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 713), art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.), 

uchwala się, co następuje: 

§ 1 

Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lutocin i zagospodarowania tych 

odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od 

właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych. 

§ 2 

W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierane będą 

z terenu nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, odpady komunalne określone w §3.  

§ 3 

1. Z terenu nieruchomości odbierane będą w każdej ilości: 

1) selektywnie zebrane odpady (papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania 

wielomateriałowe, bioodpady), 

2) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

4) zmieszane odpady komunalne. 

2. Rodzaje pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych oraz 

sposób prowadzenia selektywnego zbierania odpadów zostały określone w Regulaminie 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lutocin. 

3. Odbiór odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1 odbywać się będzie zgodnie z 

harmonogramem ustalonym przez Gminę Lutocin z podmiotem odbierającym odpady. 

4. W danym dniu nie będą odbierane wystawione inne rodzaje odpadów niż określone w 

harmonogramie odbioru. 

5. W dniu odbioru odpadów komunalnych, należy wystawić pojemniki i worki w widocznym 

miejscu aby zapewnić łatwy dostęp pracownikom przedsiębiorcy odbierającym odpady nie 

później niż do godziny ustalonej w harmonogramie. 

6. Meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będą 

odbierane sprzed nieruchomości. 

 



7. Odbieranie innych odpadów komunalnych selektywnie zbieranych, niewymienionych w 

ust.1 odbywać się będzie w wyznaczonych na terenie Gminy Lutocin stałych punktach 

odbioru: 

1) przeterminowane leki należy dostarczyć do stałych punktów zbiórki zlokalizowanych na 

terenie aptek, punktów aptecznych oraz placówek ochrony zdrowia lub przekazywać do 

punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; 

2) zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe należy umieszczać 

w przeznaczonych do tego celu pojemnikach znajdujących się w placówkach 

oświatowych, w budynku Urzędu Gminy oraz punkcie selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych. 

 

§ 4 

1. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych: 

1) zmieszane odpady komunalne oraz bioodpady stanowiące odpady komunalne – nie 

rzadziej niż raz w miesiącu, z tym, że w okresie od kwietnia do października nie rzadziej 

niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych i nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie z 

budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 

2) selektywnie zebrane odpady (papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania 

wielomateriałowe) - nie rzadziej niż raz w miesiącu, 

3) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz 

zużyte opony - w formie tzw. „wystawki” dwa razy w roku, 

2. Odbiorowi podlegają te odpady komunalne wymienione w ust. 1, które zostały wystawione 

przed posesję i do których zapewniony będzie dojazd pojazdem odbierającym te odpady. 

3. Odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów i inwestycji prowadzonych samodzielnie są 

przekazywane i zagospodarowywane przez firmę uprawnioną, z którą gmina ma podpisaną 

umowę na odbiór odpadów komunalnych. 

§ 5 

1. Do gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, w ramach 

ponoszonej opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, właściciele 

nieruchomości mogą przekazywać odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, w tym: 

1) papier,  

2) metale,  

3) tworzywa sztuczne,  

4) szkło,  

5) opakowania wielomateriałowe, 

6) bioodpady, 

7) przeterminowane leki i chemikalia, 

8) zużyte baterie i akumulatory, 

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

11) zużyte opony (które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej), 

12) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (pochodzące z 

remontów wykonanych we własnym zakresie w budynkach mieszkalnych), 

13) tekstylia i odzież, 

 



 

14) odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie 

domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i 

prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i 

strzykawek. 

2. Odpady właściciel nieruchomości zobowiązany jest dostarczyć samodzielnie do Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na własny koszt oraz ma obowiązek 

rozładunku tych odpadów i umieszczenia ich w miejscu i w sposób wskazany przez 

pracownika obsługi. 

3. Informacja o godzinach przyjmowania odpadów selektywnie zebranych umieszczona 

zostanie na BIP-ie gminy, tablicy ogłoszeń oraz rozpropagowane poprzez sołtysów. 

4. PSZOK przyjmuje wyłącznie te odpady opisane w ust. 1, które zostały dostarczone przez 

wytwórcę będącego mieszkańcem gminy. W przypadku odmowy przyjęcia odpadów, osoba 

dostarczająca odpady jest zobowiązana do ich natychmiastowego zabrania oraz 

zagospodarowania w sposób zgodny z przepisami prawa. 

 

§ 6 

Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego Punkt Zbiórki Odpadów 

Niebezpiecznych, należy zgłaszać do Urzędu Gminy w Lutocinie pisemnie na adres Urząd 

Gminy w Lutocinie ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin, telefonicznie na nr tel. 23 658 10 01 

lub elektronicznie na adres lutocin@lutocin.i-gmina.pl. 

 

§ 7 

Traci moc Uchwała Nr XVI/81/2016 Rady Gminy Lutocin z dnia 28 czerwca 2016 roku w 

sprawie 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. 

§ 8 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lutocin. 

§ 9 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

 

Przewodniczący   

Rady Gminy Lutocin 

 

/-/  Wojciech Jakub Góralski  
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