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 UCHWAŁA Nr XX/97/2012 

Rady Gminy Lutocin 

z dnia 06 grudnia 2012 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 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 - tekst jednolity z późn. zm.), art. 6r ust. 3 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 
391 - tekst jednolity z późn. zm.), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r., Nr 152, 
poz. 897) i art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1172 – tekst 
jednolity z późn. zmianami) 

Rada Gminy uchwala 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. 

 

§ 2 

1.  Ilość odpadów komunalnych odbieranych zgodnie z  § 4 ust. 1 niniejszej uchwały od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych uzależniona jest od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość 

i stanowi: 

1) dla nieruchomości zamieszkałej przez  1 ÷ 2 osoby; 

a) jeden pojemnik o pojemności 80 l, 

b) po jednym worku o pojemności 40 l z folii PE-HD na odpowiednią frakcję odpadów 

odbieranych w sposób selektywny – papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło. 

2) dla nieruchomości zamieszkałej przez 3 ÷ 4 osoby; 

a) jeden pojemnik o pojemności 120 l, 

b) po jednym worku o pojemności 80l z folii PE-HD na odpowiednią frakcję odpadów 

odbieranych w sposób selektywny – papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło. 

3) dla nieruchomości zamieszkałej przez  5 ÷ 7 osób; 

a) jeden pojemnik o pojemności 240 l, 

b) po jednym worku o pojemności 120l z folii PE-HD na odpowiednią frakcję odpadów 

odbieranych w sposób selektywny – papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło. 
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4) dla nieruchomości zamieszkałej przez  8 ÷ 11 osób; 

a) dwa pojemniki o pojemności 240 l, 80 l, 

b) dwa worki o pojemności 120l każdy z folii PE-HD na odpowiednią frakcję odpadów 

odbieranych w sposób selektywny – papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło. 

5) dla nieruchomości zamieszkałej przez  12 ÷ 15 osób; 

a) dwa pojemniki o pojemności 240 l każdy, 

b) trzy worki o pojemności 120l każdy z folii PE-HD na odpowiednią frakcję odpadów 

odbieranych w sposób selektywny – papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło. 

 

§ 3 

W przypadku większej ilości odpadów zmieszanych, bądź zbieranych selektywnie właściciel 

nieruchomości obowiązany jest zaopatrzyć nieruchomość w pojemniki określone w Regulaminie 

utrzymania czystości i porządku w gminie, odpowiadające potrzebom gospodarstwa domowego.  

 

§ 4 

1. Odpady komunalne zmieszane oraz odpady zbierane selektywnie odbierane są od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych: 

1) nie rzadziej niż raz w miesiącu  - dla budynków wielorodzinnych, 

2) nie rzadziej niż raz w miesiącu – dla budynków jednorodzinnych. 

 

§ 5 

1. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte 

opony odbierane są od właścicieli nieruchomości jeden raz w roku tj. w miesiącu czerwcu 

w ramach uiszczonej opłaty. 

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

posesję przy krawędzi jezdni lub przy pergolach śmietnikowych. 

3. Odpady komunalne wymienione w ust. 1 wystawione w innych miejscach niż określone w ust. 2 

lub w miejscach, do których nie jest zapewniany dojazd pojazdem odbierającym te odpady, nie 

podlegają odbiorowi. 

4. Odbiór odpadów odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez przedsiębiorcę, 

z którym Gmina zawarła umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów. 

 

§ 6 

Odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów i inwestycji prowadzonych samodzielnie są 

przekazywane i zagospodarowywane przez firmę uprawnioną na własny rachunek za dodatkową 

opłatą inwestora. 

 

§ 7 

1. Do Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych można przekazywać nieodpłatnie 

odpady komunalne zebrane w sposób selektywny w tym: 

1) resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i ochrony drewna oraz 

opakowania po nich, 

2) rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam i opakowania po nich, 

3) pojemniki po aerozolach, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji, 
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4) środki ochrony roślin oraz opakowania po nich,  

5) lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, w tym świetlówki, termometry, 

przełączniki, 

6) baterie i akumulatory, 

7) zużyte kartridże i tonery, 

8) przepracowane oleje.  

2. Punkty Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych określone dalej jako PZON, stanowią Punkty 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 

3. Informacja o godzinach przyjmowania Odpadów Niebezpiecznych umieszczona zostanie na BIP-ie 

gminy, tablicy ogłoszeń oraz rozpropagowane poprzez sołtysów. 

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

będącego mieszkańcem gminy. 

 

§ 8 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 9 

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

Województwa Mazowieckiego i obowiązuje od 1 lipca 2013 roku. 

 

 

 

Przewodniczący 

 Rady Gminy Lutocin 

 
/-/ Józef Górski 


