
Uchwała Nr 955/XXXVI/2017
Rady Miasta Lublin

z dnia 16 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 488/XVIII/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie 
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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Lublinie, Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1
W uchwale nr 488/XVIII/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie 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 wprowadza się następujące 
zmiany:
1. w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W zamian za uiszczoną opłatę z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, odbierane są 
następujące ilości odpadów komunalnych:
1) papier i tektura - ilość nielimitowana;
2) metale i tworzywa sztuczne - ilość nielimitowana;
3) szkło - ilość nielimitowana;
4) bioodpady - ilość nielimitowana;
5) odpady zielone - ilość nielimitowana;
6) odpady zmieszane - ilość nielimitowana;
7) odpady budowlane i rozbiórkowe - ilość limitowana do pojemności 1m3/rok/gospodarstwo domowe;
8) meble i inne odpady wielkogabarytowe - ilość nielimitowana.”.

2. w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W zamian za uiszczoną opłatę z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, określa się 

następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych:
1) z terenu nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz zabudową 

zagrodową:
a) papier i tektura jeden raz na miesiąc,
b) metale i tworzywa sztuczne jeden raz na 14 dni,
c) szkło jeden raz na miesiąc,
d) bioodpady jeden raz na 7 dni,
e) odpady zielone jeden raz na 14 dni,
f) zmieszane odpady komunalne jeden raz na 14 dni,
g) meble i inne odpady wielkogabarytowe wystawki jeden raz na dwa miesiące,
h) odpady budowlane i rozbiórkowe dwa razy w roku na zgłoszenie do wyczerpania limitu 

1m³/rok/gospodarstwo domowe,
2) z terenu nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi:

a) papier i tektura jeden raz na 7 dni,
b) metale i tworzywa sztuczne jeden raz na 7 dni,
c) szkło jeden raz na miesiąc,
d) bioodpady jeden raz na 7 dni,
e) odpady zielone co najmniej 4 razy w roku,
f) zmieszane odpady komunalne raz na 7 dni,
g) meble i inne odpady wielkogabarytowe wystawki dwa razy w miesiącu,
h) odpady budowlane i rozbiórkowe, co najmniej 4 razy w roku do wyczerpania limitu 

1 m³/rok/gospodarstwo domowe.”.
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3. w § 4 ust. 1:
1) pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„1) pojemniki na odpady komunalne, z wyjątkiem pojemników podziemnych i półpodziemnych, 
wyposażone w czujniki umożliwiające elektroniczne ewidencjonowanie każdej pojedynczej czynności 
odbioru odpadów;”;

2) pkt 2) otrzymuje brzmienie:
„2) worki do zbierania odpadów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) - 3) i pkt 5);”;

3) dodaje się pkt 4) w brzmieniu:
„4) wyposażenie pojemników podziemnych i półpodziemnych w czujniki umożliwiające elektroniczne 

ewidencjonowanie każdej pojedynczej czynności odbioru odpadów.”.
4. w § 5 ust. 1 pkt 3) otrzymuje brzmienie:

„3) do odebrania każdej ilości odpadów:
a) o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 8),
b) o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) - 6), umieszczonych w pojemnikach lub workach;”.

5. w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług, o których mowa w niniejszej uchwale przez przedsiębiorcę, 

o którym mowa w § 5 ust. 1 lub podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych właściciel nieruchomości może zgłaszać do Urzędu Miasta Lublin w terminie 7 dni od daty 
zaistnienia takiego zdarzenia. Zgłoszenia kierowane po tym terminie nie będą rozpatrywane.”.

§ 2
Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 4
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie 

z dniem 1 lipca 2018 r.
 

 
Przewodniczący Rady Miasta Lublin

Piotr Kowalczyk
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