Uchwała Nr XXIII/89/16
Rady Miasta Rejowiec Fabryczny
z dnia 29 czerwca 2016 r.
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 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446) oraz art. 6 r ust. 3 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2016 r. poz. 250), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Chełmie – Rada Miasta Rejowiec Fabryczny uchwala, co następuje:

§1
W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
świadczone są następujące usługi:
1. Od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy odbierane są:
1) selektywnie zebrane na terenie nieruchomości odpady komunalne:
a) papier i tektura,
b) odpady opakowań ze szkła,
c) odpady tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe i metale,
d) odpady biodegradowalne,
e) odpady budowlane i rozbiórkowe,
f) popiół;
2) odpady zmieszane (w tym odpady zmieszane pozostałe po dokonaniu
segregacji).
2. Zebrane selektywnie odpady wielkogabarytowe, chemikalia i opakowania po
chemikaliach oraz zużyte opony odbierane są od właścicieli nieruchomości
nieodpłatnie, dwa razy w roku, w ramach organizowanych zbiórek poprzez
mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
3. Zebrane selektywnie przez właścicieli nieruchomości odpady wielkogabarytowe,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte baterie i akumulatory
odbiera stacjonarny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Adres oraz godziny otwarcia punktu podaje się do publicznej wiadomości na
stronie internetowej miasta.
4. Przeterminowane leki odbierane są przez apteki w godzinach otwarcia.
Adresy aptek podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej
miasta.

§2
Obiór odpadów dokonywany jest z następującą częstotliwością:
1. Zmieszane odpady komunalne:
1) z terenów zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej – raz na dwa tygodnie,
według harmonogramu opracowanego przez jednostkę wywozową
i zatwierdzonego przez Burmistrza Miasta;
2) z terenów zabudowy wielorodzinnej - raz w tygodniu, według harmonogramu
opracowanego przez jednostkę wywozową i zatwierdzonego przez Burmistrza
Miasta.
2. Odpady biodegradowalne:
1) z terenów zabudowy wielorodzinnej (pojemniki) – raz w tygodniu, według
harmonogramu opracowanego przez jednostkę wywozową i zatwierdzonego
przez Burmistrza Miasta;
2) zgromadzone w indywidualnych pojemnikach lub w workach na
nieruchomościach w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej – dwa razy
w miesiącu zgodnie z harmonogramem opracowanym przez jednostkę
wywozową i zatwierdzonym przez Burmistrza Miasta.
3. Selektywnie zebrane na terenie nieruchomości odpady wymienione w § 1 ust. 1
pkt 1 lit. a-c, raz w miesiącu według harmonogramu opracowanego przez
jednostkę wywozową i zatwierdzonego przez Burmistrza Miasta.
4. Odpady budowlane i rozbiórkowe nie częściej niż raz w roku z jednego
gospodarstwa domowego, w ilości nie większej niż jeden pojemnik 1100 l.
5. Popiół – raz w miesiącu w okresie od 1 października do 30 kwietnia następnego
roku, wg harmonogramu opracowanego przez odbiorcę odpadów
i zatwierdzonego przez Burmistrza Miasta.
6. Odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz chemikaliów, opakowań po
chemikaliach i zużytych opon dokonywany jest w mobilnych punktach zbiórki tych
odpadów, dwa razy w roku.
Termin prowadzenia zbiórki podaje się w harmonogramie odbioru odpadów
komunalnych i na stronie internetowej miasta.
Odbiorowi podlegają odpady wystawione w miejscach z zapewnionym dojazdem.
Ogłoszenia o zbiórce tych odpadów publikuje się na stronie internetowej miasta.
§3
W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
świadczone są następujące usługi w zakresie wyposażenia nieruchomości
w urządzenia do gromadzenia odpadów:
1) w zabudowie jednorodzinnej właściciele nieruchomości prowadzący selektywną
zbiórkę odpadów otrzymują worki do prowadzenia tej zbiórki według grup
odpadów określonych w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a – d.
Worki dostarczane są przez odbiorcę odpadów na zasadzie wymiany w trakcie
odbioru odpadów z tym, że pierwszy komplet worków dostarczany jest na
telefoniczne lub osobiste zgłoszenie u odbiorcy;
2) w zabudowie wielorodzinnej właściciele nieruchomości prowadzący selektywną
zbiórkę odpadów otrzymują do użytkowania pojemniki do prowadzenia
selektywnej zbiórki odpadów, według grup odpadów określonych w § 1 ust. 1

pkt 1 lit. a – c, w ilości wystarczającej do prowadzenia selektywnej zbiórki przez
okres jednego miesiąca, a w przypadku odpadów określonych w § 1 ust. 1 pkt 1
lit. d (odpady biodegradowalne) w ilości wystarczającej do ich gromadzenia przez
okres jednego tygodnia.
§4
Zgłoszenia przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę
odbierającego odpady komunalne lub przez prowadzącego punkt selektywnej zbiórki
odpadów, właściciel nieruchomości może dokonać w sposób następujący:
1. W formie pisemnej, na adres Urząd Miasta Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska 16,
22-170 Rejowiec Fabryczny.
2.

W formie elektronicznej na adres : info@rejowiec.pl

3.

Ustnie do protokołu w Urzędzie Miasta Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska 16,
22-170 Rejowiec Fabryczny lub telefonicznie pod nr telefonu 82 5663292.

Zgłoszenie winno obejmować wskazanie adresu nieruchomości, imienia
i nazwiska jej właściciela, oraz opis przypadku niewłaściwego świadczenia usług.
§5
Traci moc uchwała Nr XXXVII/176/13 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia
28 stycznia 2013 r 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.
§6
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rejowiec Fabryczny.
§7
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubelskiego .
Przewodniczący
Rady Miasta
/-/Robert Szwed

