
UCHWAŁA NR VII.18.20
ZGROMADZENIA MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU CELOWEGO Z SIEDZIBĄ WE WŁODAWIE

z dnia 5 lutego 2020 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 oraz art. 40 ust. 1 i art. 64 ust. 3 w zw. z art. 69 ust. 2 i 3 ustawy z 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 6r i 6ra ustawy z 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2019 r. poz. 2010), Zgromadzenie Międzygminnego 
Związku Celowego z siedzibą we Włodawie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę będą odbierane 
wszystkie odpady komunalne zmieszane i wszystkie odpady komunalne segregowane wytworzone na 
nieruchomości, określone w § 2 ust. 1 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Międzygminnego 
Związku Celowego z siedzibą we Włodawie.

2. Segregacji "u źródła" podlegają następujące frakcje odpadów: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, 
odpady zielone, odpady kuchenne pochodzenia roślinnego oraz popiół.

§ 2. 1. Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych zmieszanych oraz bioodpadów 
stanowiących odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w zamian 
za uiszczoną opłatę w następujący sposób:

1) z nieruchomości zamieszkałej położonej na terenach miejskich, w zabudowie jednorodzinnej - raz na dwa 
tygodnie, przy czym odbieranie następuje w ten sam dzień tygodnia;

2) z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenach wiejskich, w zabudowie jednorodzinnej - raz na 
miesiąc, natomiast w okresie od kwietnia do października - raz na dwa tygodnie;

3) z nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielolokalowym na terenach miejskich i wiejskich 
- co najmniej raz na tydzień.

2. Komunalne odpady zmieszane oraz bioodpady stanowiące odpady komunalne w zamian za uiszczoną 
opłatę, odbierane są od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady 
komunalne - raz na dwa tygodnie, przy czym odbiór odpadów odbywa się w tym samym dniu tygodnia. 
W przypadku podmiotów handlowo-usługowych i gastronomicznych prowadzących działalność poza 
budynkami, lokalami w formie ogródków, wprowadza się obowiązek codziennego przekazywania odpadów 
komunalnych do posiadanego pojemnika na odpady zmieszane oraz do pojemników na odpady gromadzone 
selektywnie.

§ 3. 1. Odpady szkła, w zamian za uiszczoną opłatę, od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 
w zabudowie jednorodzinnej oraz od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy 
a powstają odpady komunalne, odbierane są co najmniej raz na trzy miesiące.
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2. Odpady szkła, w zamian za uiszczoną opłatę, od właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem 
mieszkalnym wielolokalowym odbierane są co najmniej raz na miesiąc.

§ 4. 1. Papier w zamian za uiszczoną opłatę, od właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, 
odbierany jest co najmniej raz na dwa miesiące.

2. Papier w zamian za uiszczoną opłatę, od właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem 
mieszkalnym wielolokalowym odbierany jest co najmniej raz na dwa tygodnie.

3. Papier w zamian za uiszczoną opłatę, od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują 
mieszkańcy a powstają odpady komunalne, odbierany jest co najmniej raz na dwa miesiące.

§ 5. 1. Metal i tworzywa sztuczne, w zamian za uiszczoną opłatę, od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej, odbierane są co najmniej raz w miesiącu;.

2. Metal i tworzywa sztuczne, w zamian za uiszczoną opłatę, od właścicieli nieruchomości zabudowanej 
budynkiem mieszkalnym wielolokalowym odbierane są co najmniej dwa razy w miesiącu.

3. Metal i tworzywa sztuczne, w zamian za uiszczoną opłatę, od właścicieli nieruchomości na których 
nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, odbierane są co najmniej raz w miesiącu;

§ 6. 1. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w zamian za 
uiszczoną opłatę, odbierane są od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej oraz 
od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, co 
najmniej raz na trzy miesiące.

2. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, oraz odpady 
budowlano-remontowe i rozbiórkowe, w zamian za uiszczoną opłatę, odbierane są od właścicieli 
nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielolokalowym raz na miesiąc.

§ 7. 1. Popiół zgromadzony w pojemnikach lub workach których jednostkowa waga nie przekracza 40 kg 
odbierany jest od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w okresie od października do kwietnia raz 
w miesiącu.

2. Odpady ulegające biodegradacji wyłącznie w zakresie liści, traw, chwastów i gałęzi (odpady zielone) 
odbierane są od właścicieli nieruchomości w okresie od kwietnia do października raz w miesiącu. Gałęzie 
pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy mogą być udostępniane do odbioru 
również w wiązkach, których jednostkowa waga nie przekracza 40 kg.

§ 8. 1. Odbiór odpadów, o których mowa w § 2-7, nie może następować w niedziele oraz dni ustawowo 
wolne od pracy. Dopuszcza się odbiór odpadów w dniach ich zwiększonego nagromadzenia tj. w Wielką 
Sobotę oraz Wigilię, Sylwester i 31 października lub poprzedzające je dni robocze.

2. W przypadku gdy dzień odbioru odpadów przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, dniem odbioru 
odpadów jest pierwszy dzień niebędący dniem ustawowo wolnym od pracy następujący po dniu wolnym.

3. Odbieranie odpadów, o których mowa w § 2-6, odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez 
przedsiębiorcę, z którym związek zawarł umowę na odbiór odpadów w danym sektorze.

§ 9. 1. Odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny obejmujące:

a) papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady, odpady 
niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych 
powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji 
i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, zużyte baterie 
i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, oraz odpady tekstyliów i odzieży;

b) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz odpady budowlane i rozbiórkowe

w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane są w specjalnie 
utworzonych punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). Odbiór odpadów nastąpi po 
okazaniu dowodu uiszczenia opłaty za ostatni okres rozliczeniowy.

2. Ilość odpadów wymienionych w ust. 1 pkt. b) jest limitowana i wynosi 1 Mg(tona) na rok na jedno 
gospodarstwo domowe lub jedną nieruchomość niezamieszkałą. Limit ten liczony jest łącznie dla wszystkich 
wymienionych rodzajów odpadów.
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3. Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) zlokalizowane będą na terenie każdej 
Gminy członkowskiej Związku. Wykaz adresów oraz czas pracy PSZOK będzie podawany do publicznej 
wiadomości w formie ogłoszeń oraz na stronach internetowych Związku i Urzędów Gmin członków Związku.

4. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) zlokalizowany we Włodawie przy ul. 
Komunalnej 22 będzie świadczył usługi przyjęcia odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu wszystkich 
Gmin członków Związku a pozostałe PSZOK-i od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy, na 
której zlokalizowany jest PSZOK.

§ 10. 1. Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) świadczą również usługi 
odpłatnego przyjęcia odpadów:

a) z działalności rolniczej niestanowiących odpadów komunalnych:

- folie w ilości do 2 Mg

- sznurki i siatki w ilości do 1 Mg

- big-bagi w ilości do 2 Mg

- opakowania wielomateriałowe w ilości do1Mg

b) określonych w § 9 ust. 1 pkt. b) w ilościach powyżej limitu określonego w § 9 ust. 2 max do 10 Mg

z jednej nieruchomości w okresie jednego roku.

2. Cenę za przyjęcie odpadów, o których mowa w ust. 1 określa operator PSZOK i podaje ją do publicznej 
wiadomości w sposób określony w § 9 ust. 3.

§ 11. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne 
od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy 
zgłaszać do Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie, ul. Żołnierzy WiN 22, IIp.:

1) pisemnie

2) telefonicznie – Nr 82 572 58 56

3) e-mail: sekretariat@mzcwlodawa.pl

4) elektronicznie za pomocą platformy ePUAP

§ 12. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości 
zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej otrzymają worki z tworzywa sztucznego jako pojemniki na odpady 
zbierane w sposób selektywny, w kolorze odpowiednim dla każdej z frakcji wymienionej w § 3, 4 i 5, w ilości 
po jednym worku 120 l na jednego mieszkańca, na okres określony częstotliwością odbioru dla tego rodzaju 
nieruchomości.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we 
Włodawie.

§ 14. Traci moc uchwała Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie Nr 
VIII.33.16 z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi z późniejszymi zmianami.

§ 15. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 lipca 2020 r.

 

Przewodniczący 
Zgromadzenia

Wiesław Muszyński
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