
UCHWAŁA NR XIII/75/15
RADY GMINY MILEJÓW

z dnia 22 grudnia 2015 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 6r ust. 3 - 3d i art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) - Rada Gminy po uzyskaniu 
opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w  Łęcznej, uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi Gmina Milejów będzie świadczyć usługi:

1) odbierania od właścicieli nieruchomości zebranych na nieruchomości odpadów komunalnych, w ilości nie 
większej niż:

a) zmieszane odpady komunalne – bez limitu wagowego,

b) selektywnie zebrane odpady komunalne: papier i tektura, metale, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania 
wielomateriałowe – bez limitu wagowego, odpady komunalne ulegające biodegradacji,

w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – bez limitu wagowego, pod warunkiem, że sprzęt jest 
kompletny,

d) popioły, żużle i pyły z gospodarstw domowych,

e) zużyte opony z samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 oraz pojazdów jednośladowych,

f) odpady zielone (trawa, gałęzie, liście) – w ilości nie większej niż 1 worek lub pojemnik o pojemności 
110 litrów z danej nieruchomości, w przypadku jednego odbioru   (pod warunkiem, że odpady te nie 
zostały wcześniej przekazane do punktu selektywnego zbierania odpadów, o którym mowa w § 3).

g) meble i inne odpady wielkogabarytowe - 3 szt. „duże” np. szafa, łóżko, komoda;

6 szt. „małych” np. krzesło, szafka nocna, stolik, taboret rocznie z danej nieruchomości (pod warunkiem, że 
odpady te nie zostały wcześniej przekazane do punktu selektywnego zbierania odpadów, o którym mowa  
w § 3).

h) odpady budowlane i rozbiórkowe – w ilości nie większej niż 4 pojemniki o pojemności 110 litrów z 
danej nieruchomości rocznie (pod warunkiem, że odpady te nie zostały wcześniej przekazane do punktu 
selektywnego zbierania odpadów, o którym mowa  w § 3).

2) Ogranicza się ilość odpadów wymienionych w przypadku budynków wielolokalowych:
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a) odpady zielone (trawa, gałęzie, liście) – w ilości nie większej niż 4 worki lub pojemniki o pojemności 
110 litrów ze wspólnoty mieszkaniowej lub 8 worków lub pojemników o pojemności 110 litrów ze 
spółdzielni mieszkaniowej miesięcznie (pod warunkiem, że odpady te nie zostały wcześniej przekazane 
do punktu selektywnego zbierania odpadów, o którym mowa   w § 3).

b) meble i inne odpady wielkogabarytowe - 3 szt. „duże” np. szafa, łóżko, komoda;

6 szt. „małych” np. krzesło, szafka nocna, stolik, taboret rocznie z danego lokalu (pod warunkiem, że 
odpady te nie zostały wcześniej przekazane do punktu selektywnego zbierania odpadów, o którym mowa   
w § 3).

c) odpady budowlane i rozbiórkowe – w ilości nie większej niż 5 pojemników o pojemności 110 litrów ze 
wspólnoty mieszkaniowej lub 10 pojemników ze spółdzielni mieszkaniowej  pojemności  110 litrów  
rocznie (pod warunkiem, że odpady te nie zostały wcześniej przekazane do punktu selektywnego 
zbierania odpadów, o którym mowa   w § 3).

2. Odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości w częstotliwości:

1) zabudowa zagrodowa lub jednorodzinna:

a) zmieszane odpady komunalne – co najmniej 2 razy w miesiącu

b) selektywnie zebrane odpady komunalne – co najmniej 2 razy w miesiącu, z zastrzeżeniem lit.c

c) papier, tektura i metale, co najmniej 1 raz w miesiącu

2) zabudowa wielorodzinna:

a) zmieszane odpady komunalne – co najmniej 4 razy w miesiącu

b) selektywnie zebrane odpady komunalne – co najmniej 4 razy w miesiącu z zastrzeżeniem lit. c

c) papier, tektura i metale, co najmniej 1 raz w miesiąc

3) nieruchomości niezamieszkałe przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne – co najmniej 1 
raz w miesiącu

4) odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – 2 razy w roku

5) z terenów cmentarzy odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie lub nieselektywnie odbywa się 
co najmniej 2 razy w miesiącu

6) kosze uliczne - co najmniej 2 razy w tygodniu

3. Wykonawca w ramach świadczenia usługi  na odbiór odpadów komunalnych zapewni wyposażenie 
nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych oraz selektywnie 
zebranych – wyposażenie w kosze śmietnikowe, pojemniki i kontenery realizowane będzie na podstawie 
umowy użyczenia lub dzierżawy; wyposażenie w worki realizowane będzie w formie nieodpłatnego 
dostarczenia właściwych worków właścicielom nieruchomości.

4. Odpady powstałe na terenie nieruchomości posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi

w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Milejów traktowane będą jako odpady 
zmieszane.

§ 2. 1. Harmonogram, dotyczący terminów odbioru z terenu nieruchomości poszczególnych frakcji 
odpadów komunalnych oraz dane teleadresowe podmiotu odbierającego odpady  komunalne, udostępnione 
będą do  publicznej wiadomości na stronie internetowej  Gminy Milejów oraz na tablicach ogłoszeń w 
sołectwach.

2. Właściciele nieruchomości zamieszkałych mają możliwość pozbycia się odpadów komunalnych 
zebranych w sposób selektywny, poprzez ich dostarczenie do punktu selektywnego zbierania odpadów, o 
którym mowa   w § 3:

a) zmieszane odpady komunalne – bez limitu wagowego,

b) selektywnie zebrane odpady komunalne: papier i tektura, metale, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania 
wielomateriałowe – bez limitu wagowego, odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady 
opakowaniowe ulegające biodegradacji,
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c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – bez limitu wagowego, pod warunkiem, że sprzęt jest kompletny,

d) popioły, żużle i pyły z gospodarstw domowych,

e) zużyte opony z samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t oraz pojazdów jednośladowych,

f) odpady zielone (trawa, gałęzie, liście) – w ilości nie większej niż 2 worki lub pojemniki o pojemności 110 
litrów z danej nieruchomości miesięcznie (pod warunkiem, że odpady te nie zostały wcześniej odebrane 
przez operatora odbierającego odpady).

g) meble i inne odpady wielkogabarytowe - 3 szt. „duże” np. szafa, łóżko, komoda;

6 szt. „małych” np. krzesło, szafka nocna, stolik, taboret rocznie z danej nieruchomości (pod warunkiem, że 
odpady te nie zostały wcześniej odebrane przez operatora odbierającego odpady).

h) odpady budowlane i rozbiórkowe – w ilości nie większej niż 4 pojemniki o pojemności 110 litrów z danej 
nieruchomości rocznie (pod warunkiem, że odpady te nie zostały wcześniej odebrane przez operatora 
odbierającego odpady).

3. Ogranicza się ilość odpadów wymienionych w przypadku budynków wielolokalowych:

a) odpady zielone (trawa, gałęzie, liście) – w ilości nie większej niż 4 worki lub pojemniki o pojemności 110 
litrów ze wspólnoty mieszkaniowej lub 8 worków lub pojemników ze spółdzielni mieszkaniowej miesięcznie 
(pod warunkiem, że odpady te nie zostały wcześniej odebrane przez operatora odbierającego odpady).

b) meble i inne odpady wielkogabarytowe - 3 szt. „duże” np. szafa, łóżko, komoda;

6 szt. „małych” np. krzesło, szafka nocna, stolik, taboret rocznie z danego lokalu (pod warunkiem, że odpady te 
nie zostały wcześniej odebrane przez operatora odbierającego odpady).

c) odpady budowlane i rozbiórkowe – w ilości nie większej niż 5 pojemników o pojemności 110 litrów ze 
wspólnoty mieszkaniowej lub 10 pojemników ze spółdzielni mieszkaniowej  pojemności  110 litrów  rocznie 
(pod warunkiem, że odpady te nie zostały wcześniej odebrane przez operatora odbierającego odpady).

4. Właściciel nieruchomości zamiar skorzystania z usługi odbioru z terenu nieruchomości odpadów takich 
jak: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady  wielkogabarytowe, oraz odpady budowlane 
i rozbiórkowe, powinien zgłaszać podmiotowi  odbierającemu odpady komunalne, z którym Gmina Milejów 
zawarła umowę na odbiór lub odbiór i zagospodarowanie odpadów, co najmniej jeden dzień przez terminem 
odbioru poszczególnych frakcji odpadów wynikającym z harmonogramu, o którym mowa w ust. 1.

5. Właściciele nieruchomości zamieszkałych są uprawnieni do dostarczania następujących rodzajów 
odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów, o którym mowa w § 3:

1) chemikalia,

2) zużyte baterie  i akumulatory,

6. Przeterminowane leki mieszkańcy mogą zwrócić bezpłatnie do apteki pod nazwą  ,,Apteka Sana III'', 
Milejów – Osada, ul. Partyzancka 11 (budynek ,,Biedronki”).

§ 3. 1. Wyznacza się punkt selektywnego zbierania odpadów zlokalizowany w Milejów – Osada,

ul. Wesoła 18 celem zbierania zużytych baterii, akumulatorów, sprzętu elektrycznego, opon, odpadów 
budowlanych, mebli  i odpadów wielkogabarytowych.

2. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie świadczył usługi odbierania odpadów  w 
dniach od poniedziałku do piątku od godz. 900 do 1400.

3. Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych będą przyjmowały dostarczone przez właścicieli 
nieruchomości odpady komunalne, zebrane w sposób selektywny w dniach od poniedziałku do piątku od godz. 
900 do 1400.

§ 4.  Określa się tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego 
świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub 
przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
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1) uwagi i zastrzeżenia co do odbierania odpadów komunalnych mogą być zgłaszane przez właścicieli 
nieruchomości w czasie pracy Urzędu Gminy Milejów, ul. Partyzancka 13a, 21-020 Milejów lub drogą 
elektroniczną na adres: sekretariat@milejow.pl

2) przyjmowane i rozpatrywane będą jedynie uwagi i zastrzeżenia na piśmie, ustnie do protokołu lub 
elektronicznie - zawierające imię i nazwisko oraz adres osoby je wnoszącej.

§ 5.  Traci moc uchwała Nr XIV/163/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2013 r., poz. 1412), zmieniona 
uchwałą Nr XVII/182/13 z dnia   7  czerwca 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2013 r., poz. 3094) i 
uchwałą Nr XVIII/189/13  z dnia  27 czerwca 2013 r. ( Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2013 r., poz. 3610).

§ 6.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 7.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Wirski

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 4 – Poz. 569_______________________________________________________________________________________________________________


		2016-01-29T14:59:51+0000
	Polska
	Paweł Chruściel; Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




