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Pan

Marcin Nowak

Radny Rady Miasta Lublin

za pośrednictwem

Pana

Piotra Kowalczyka

Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Do sprawy: BRM-II.0003.1.296.2018

Odpowiadając na interpelację Pana Radnego z dnia 17.10.2018 r. w sprawie przebudowy
altanki  śmietnikowej  oraz  zwiększenia  częstotliwości  odbioru  odpadów  komunalnych
z nieruchomości położonych przy ulicy Krańcowej 107 i 107 A wyjaśniam:

Miejsca  gromadzenia  odpadów  są  wskazywane  przez  właściciela  nieruchomości,
a szczegółowe przepisy w tym zakresie zawarte są w  Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 1422 ze zm.). 

Gmina Lublin realizuje zadania dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi w zakresie
ściśle określonym w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, nie ma natomiast
uprawnienia  do  finansowania  zadań  (np.  budowy altan)  poza  wskazanym  w ww.  ustawie
katalogiem. 

W  związku  z  powyższym  informuję,  że  w  kwestii  ewentualnej  przebudowy
funkcjonujących przy wskazanych nieruchomościach altanek śmietnikowych, należy zwrócić
się wyłącznie do podmiotu zarządzającego przedmiotowymi nieruchomościami.

W odniesieniu  do  zwiększenia  częstotliwości  odbioru  odpadów informuję,  że  odbiory
te odbywają się ściśle według harmonogramu ustalonego przez podmiot odbierający odpady,
w tym przypadku przez Spółkę KOM-EKO S. A. zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości
i porządku na terenie miasta Lublin, będącym aktem prawa miejscowego, przyjętym uchwałą
nr 485/XVIII/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 19 maja 2016 r. Tekst jednolity uchwały został
ogłoszony w obwieszczeniu nr 4/XL/2018 z dnia 22 lutego 2018 r.

Gmina nadzoruje  prawidłowość  realizacji  usługi  poprzez zapewnienie  zgodności  jej
świadczenia z obowiązującymi przepisami prawa. W zakresie opracowywania harmonogramu
odbioru odpadów komunalnych wiążące są postanowienia uchwały nr 485/XVIII/2016 Rady
Miasta Lublin z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie miasta Lublin, będącej aktem prawa miejscowego. Tekst jednolity uchwały został
ogłoszony w obwieszczeniu nr 4/XL/2018 z dnia 22 lutego 2018 r. Uchwała ta, podobnie jak
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ustawa  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach,  określa  minimalną  częstotliwość
odbioru odpadów wyrażoną w dniach. 

Zatem  wszystkie  harmonogramy  odbioru  odpadów  są  opracowywane  w  oparciu
o  zawarte  tam  zasady,  a  wszystkie  odbiory  odpadów,  które  odbywają  się  w  oparciu
o  harmonogramy spełniające  wymóg  minimalnej  częstotliwości  określonej  w  Regulaminie,
należy uznać za realizowane zgodnie z przepisami. 

Ponadto  informuję  Pana  Radnego,  że  w  wyniku  dotychczasowego  nadzoru  nad
realizacją  usługi  odbioru  odpadów ze  wskazanych  nieruchomości  przez  Wydział  Ochrony
Środowiska  oraz  wspólnych  spotkań  pracowników z  zarządcą  wskazanych  nieruchomości
ustalono,  że  w  przypadku  uzasadnionej  potrzeby  zwiększenia  częstotliwości  odbiorów,
właściciel  nieruchomości  zwróci  się  pisemnie  w  tej  sprawie  do  wykonawcy  usługi.
Z dostępnych informacji wynika, że dotychczas wniosek w tej sprawie nie wpłynął do Spółki
KOM-EKO S.A.

Pragnę również wyjaśnić, że Gmina Lublin dotychczas nie objęła gminnym systemem
gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości niezamieszkałych (np. punktów usług
gastronomicznych), zatem wyposażenie tych nieruchomości w odpowiednią ilość i pojemność
pojemników  spoczywa  na  ich  właścicielach  i  jest  określona  stosownymi  zapisami  umów
cywilnoprawnych.  Wiążące w tym zakresie są zapisy § 6 Regulaminu utrzymania czystości
i  porządku  na  terenie  miasta  Lublin,  które  wskazują  bezpośrednio  na  zasady  doboru
odpowiedniej  ilości  i  pojemności  pojemników,  a  organem  uprawnionym  do  kontroli
przestrzegania tych zapisów jest Straż Miejska Miasta Lublin. 

Ponadto  informuję,  że  w  ramach  sprawowanego  nadzoru  nad  systemem
gospodarowania  odpadami  komunalnymi,  wystąpimy  do  wykonawcy  usługi
o  dostosowanie  liczby  i  pojemności  pojemników  do   określonych  w  harmonogramie
częstotliwości  w  celu  zabezpieczenia  potrzeb  mieszkańców  i  zapewnienia  porządku  we
wskazanych lokalizacjach.
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