
Projekt

z dnia 11 grudnia 2012 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA LUBLIN

z dnia .................... 2012 r.

określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Lublin 
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, art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6r ust. 3 ustawy 
z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 391 
ze zm.) Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje: 

Rozdział 1.
Zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 

§ 1. 
Za nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy uznaje się tereny nieruchomości 

zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, zabudową zagrodową oraz budynkami 
mieszkalnymi wielorodzinnymi. 

§ 2. 
Określa się szczegółowy zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu miasta 
Lublin i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności: 

1. ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości; 
2. częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości; 
3. sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

§ 3. 
Ilość odpadów odbieranych od właściciela nieruchomości 
1. W zamian za uiszczoną opłatę z terenu nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy, odbierane są następujące ilości odpadów komunalnych: 
1)frakcja sucha odpadów komunalnych – ilość nielimitowana; 
2)odpady zielone – ilość nielimitowana; 
3)zmieszane odpady komunalne – ilość nielimitowana; 
4)odpady budowlane i rozbiórkowe – ilość limitowana do pojemności 1m3 /rok/gospodarstwo 

domowe; 
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5)meble i inne odpady wielkogabarytowe – ilość nielimitowana. 
2. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel 

nieruchomości zamieszkałej jest uprawniony do samodzielnego, bezpłatnego dostarczania 
następujących ilości odpadów komunalnych do punktów selektywnego zbierania odpadów 
wskazanych przez gminę Lublin: 
1)przeterminowane leki – ilość nielimitowana; 
2)przeterminowane chemikalia – ilość nielimitowana; 
3)zużyte baterie i zużyte akumulatory – ilość nielimitowana; 
4)zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – ilość nielimitowana; 
5)zużyte opony – ilość nielimitowana; 
6)odpady zielone – ilość nielimitowana; 
7)odpady budowlane i rozbiórkowe – ilość nielimitowana; 
8)meble i inne odpady wielkogabarytowe – ilość nielimitowana. 

3. Odpady powstałe na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zebrane 
niezgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie 
miasta Lublin, będą traktowane jako zmieszane odpady komunalne. 

4. Warunkiem przyjęcia odpadów komunalnych wymienionych w ust. 2 pkt 5-8 w miejscach 
wskazanych przez gminę Lublin: 
1)jest posiadanie dowodu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 
2)spełnianie przez odpady kryterium selektywnej zbiórki określone w Regulaminie utrzymania 

czystości i porządku na terenie miasta Lublin; 
3)odpady spełniają kryterium ilościowe i jakościowe odpadów komunalnych powstających 

w gospodarstwie domowym, w szczególności określone w Regulaminie utrzymania czystości 
i porządku na terenie miasta Lublin. 

§ 4. 
Częstotliwość odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości 
1. W zamian za uiszczoną opłatę z terenu nieruchomości na których zamieszkują 

mieszkańcy określa się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych: 
1)frakcja sucha z terenu nieruchomości zabudowanej: 

a) budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz zabudową zagrodową: 
- pojemniki lub worki o pojemności 120 litrów jeden raz na14 dni; 

b) budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi: 
- pojemniki o pojemności do 1100 litrów jeden raz na 7 dni; 
- pojemniki o pojemności powyżej 1100 litrów, w szczególności pojemniki osiatkowane 
o pojemności 2,2 m3, 2,5 m3oraz pojemniki KP7 o pojemności 7m3, raz na 14 dni; 

2)zmieszane odpady komunalne z terenu nieruchomości zabudowanej: 
a) budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz zabudową zagrodową: 

- pojemniki o pojemności do 240 litrów jeden raz na 14 dni, 
b) budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi: 

- pojemniki o pojemności do 7m3, co najmniej jeden raz na 7 dni; 
3)zielone z terenu nieruchomości zabudowanej: 

Id: GAMJR-GQAAD-YQQEC-LKMEQ-QJXBV. Projekt Strona 2 z 6
—————————————————————————————————————————————————————————



a) budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz zabudową zagrodową: 
- pojemniki lub worki 120 litrowe jeden raz na 14 dni, 

b) budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi: 
- kontenery o uzgodnionej pojemności, co najmniej 4 razy w roku; 

4)budowlane i rozbiórkowe z terenu nieruchomości zabudowanej: 
a) budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz zabudową zagrodową: 

- pojemniki o pojemności 1,5 m3, dwa razy w roku do wyczerpania limitu określonego § 
3 ust. 1 pkt 4, 

b) budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi: 
- kontenery pełne, 4 razy w roku do wyczerpania limitu określonego w § 3 ust. 1 pkt 4,; 

5)meble i inne odpady wielkogabarytowe z nieruchomości zabudowanej: a) budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz zabudową zagrodową: 
a) budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz zabudową zagrodową: 

- wystawki raz na dwa miesiące; 
b) budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi: 

- wystawki raz na miesiąc; 

Rozdział 2.
Sposób świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 

§ 5. 
1. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne wybrany przez Prezydenta Miasta Lublin 

w przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jest 
zobowiązany: 
1)świadczyć wskazane przez gminę Lublin usługi stanowiące usługi dodatkowe w rozumieniu 

art. 6r ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 
2)w porozumieniu z gminą Lublin ustalić i przedstawić do zatwierdzenia harmonogram odbioru 

odpadów komunalnych uwzględniający: 
a) ilość i pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych; 
b) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości. 

3)zapewnić aktywny udział w zakresie organizowania na terenie Lublina „akcji sprzątania 
świata”; 

4)posiadać ubezpieczenie na wypadek szkód powstałych w wyniku prowadzonej działalności; 
5)wdrożyć i wykorzystywać system pozycjonowania satelitarnego umożliwiającego trwałe 

zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdów do odbierania 
odpadów komunalnych; 

6)w zakresie bieżącego monitorowania, nadzoru i kontroli przez gminę Lublin świadczonych 
usług odbioru odpadów komunalnych, prowadzić na terenie Lublina biuro obsługi klienta 
zapewniające możliwość: 
a) odczytu bieżących i archiwalnych danych z systemu pozycjonowania satelitarnego; 
b) bezpośredniego kontaktu z osobą reprezentującą przedsiębiorcę; 
c) zgłaszania reklamacji i ich niezwłocznego rozpatrywania oraz załatwiania; 
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d) wglądu w dokumentację związaną z prowadzoną działalnością w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; 

7)oznakować wykorzystywane pojazdy własnym logo z podaniem nazwy, adresu i numeru 
telefonu kontaktowego do biura obsługi klienta, 

8)informować gminę Lublin o nieprzestrzeganiu przez właścicieli nieruchomości obowiązków 
wynikających z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lublin, w tym 
wskazywać nieruchomości, które powinny być objęte gminnym systemem gospodarki 
odpadami komunalnymi, a nie są z nich odbierane odpady komunalne; 

9)prowadzić stronę internetową zapewniającą: 
a) zgłaszanie uwag z wykorzystaniem elektronicznego formularza kontaktowego; 
b) wgląd w publikowane harmonogramy odbioru odpadów na terenie miasta Lublin. 

10)do odebrania każdej ilość odpadów: 
a) o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5); 
b) b) odpadów umieszczonych w pojemnikach lub workach, o których mowa w § 3 ust. 1, pkt 

1) – 3); 
11)do odebrania 1m3 /rok/gospodarstwo domowe odpadów budowlanych i rozbiórkowych; 

2. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne odbiera wyłącznie te odpady, które są 
zebrane w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie miasta Lublin, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Odpady zgromadzone obok pojemników, a także umieszczone w pojemnikach 
niespełniających wymogów określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na 
terenie miasta Lublin, nie będą odbierane. 

4. W przypadku, gdy: 
1)odpady są zebrane przez właściciela nieruchomości w sposób naruszający obowiązek 

selektywnego zbierania, lub; 
2)odpady są zgromadzone obok pojemników, lub; 
3)występują znaczące utrudnienia w odbiorze odpadów, w szczególności brak możliwości 

opróżnienia pojemnika, 
przedsiębiorca jest zobowiązany udokumentować taki fakt i niezwłocznie powiadomić 

o tym gminę Lublin. 
5. Przedsiębiorca świadczący usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zapewnia: 
1)niedopuszczanie w czasie pracy przy odbiorze odpadów do zanieczyszczenia 

nieruchomości, chodnika lub jezdni, 
2)ustawienie (odstawienie) pojemnika w miejsce zbierania lub odbierania odpadów; 
3)odbiór odpadów leżących luzem, w przypadku gdy wskutek nieterminowego wykonania 

usługi nastąpiło nagromadzenie odpadów obok pojemników; 
4)odpowiednie standardy sanitarne i techniczne podczas świadczenia usługi odbioru, w celu 

ochrony zdrowia i życia ludzi oraz środowiska. 
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Rozdział 3.
Sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów 

§ 6. 
1. Odpady, o których mowa w § 3 ust. 2 właściciele nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy mogą samodzielnie dostarczać do punktów selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych. 

2. Odpady przeterminowanych leków dostarczane są do punktów selektywnego zbierania 
odpadów zorganizowanych na terenie miasta Lublin w aptekach wyposażonych 
w specjalistyczne pojemniki na odpady. 

3. Wykaz aptek gmina Lublin podaje do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na 
stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin. 

4. Odpady przeterminowanych chemikaliów dostarczane są do punktów selektywnego 
zbierania odpadów, wyposażonych w specjalistyczne pojemniki na odpady niebezpieczne. 

5. Wykaz miejsc ustawienia pojemników na odpady niebezpieczne gmina Lublin podaje do 
publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin. 

6. Odpady zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego dostarczane są do punktów selektywnego zbierania odpadów, wyposażonych 
w specjalistyczne pojemniki ustawiane na terenie miasta Lublin. 

7. Wykaz miejsc i czas ustawienia pojemników na odpady, o których mowa w ust. 6, gmina 
Lublin podaje do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu 
Miasta Lublin. 

8. Odpady zużytych opon dostarczane są do punktów selektywnego zbierania 
organizowanych okresowo na terenie miasta Lublin. 

9. Miejsca i czas organizacji punktów selektywnego zbierania opon gmina Lublin podaje do 
publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin. 

10. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy samodzielnie 
dostarczają selektywnie zebrane odpady zielone, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz meble 
i inne odpady wielkogabarytowe do wyznaczonych przez gminę Lublin punktów selektywnego 
zbierania. 

11. Wykaz punktów selektywnego zbierania odpadów, o których mowa w ust. 10, gmina 
Lublin podaje do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu 
Miasta Lublin. 

§ 7. 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin. 

§ 8. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubelskiego, z terminem obowiązywania od 1 lipca 2013 roku. 
 

Przewodniczący Rady Miasta Lublin 

Piotr Kowalczyk
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Uzasadnienie
Zgodnie z treścią art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późniejszymi zmianami) rada 
gminy winna określić, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy 
sposób i zakres 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, w szczególności ilość 
odpadów komunalnych odbieranychod właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania 
odpadów komunalnychod właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W wykonaniu powyższego obowiązku 
ustawowego podejmuje się niniejszą uchwałę, wychodząc z następujących założeń. Głównym 
celem wprowadzenia nowelizacji ustawy o porządku i czystościw gminach jest zapewnienie 
osiągnięcia przez gminy wynikających z art. 3b ustawy poziomów recyklingu i przygotowania do 
ponownego użycia powstających na ich terenie odpadów komunalnych oraz do ograniczenia do 
poziomu przewidzianego w art. 3c ww. ustawy masy pochodzących z terenu gminy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Nie wykonanie ich 
przez gminę skutkować będzie koniecznością poniesienia przez nią wysokich kar finansowych, 
wynikających z art. 9z ust. 2 i ust. 3 w związku z art. 9x ust. 3 ustawy. Biorąc powyższe pod 
uwagę, w zakres usług podstawowych, objętych opłatą za zagospodarowanie odpadami 
komunalnymi, postanowiono włączyć wszystkie odpady, które powstają w większości 
nieruchomości w związku z ich typową eksploatacją, tj. powszechnie i okazjonalnie. Zapewni to 
kontrolę nad całym strumieniem wytworzonych odpadów komunalnych na terenie 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. W celu ochrony przed konieczności 
finansowania okazjonalnego wytwarzania odpadów przez ogół społeczności uznano za zadane 
wprowadzenie ograniczeń dotyczących odpadów budowlanych i rozbiórkowych (określono limitu 
1 m3 na rok przypadający na gospodarstwo domowe). Takie podejście uznane zostało za 
najbardziej racjonalne z punktu widzenia zbilansowania zasady „zanieczyszczający płaci” 
z koniecznością zapewnienia odpowiednich poziomów recyklingu. 
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