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UCHWAŁA NR VII.17.20
ZGROMADZENIA MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU CELOWEGO Z SIEDZIBĄ WE WŁODAWIE
z dnia 5 lutego 2020 r.
w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gmin należących do
Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie w zakresie gospodarowania odpadami
komunalnymi”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 w związku z art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 4 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 2a ustawy z 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010) i § 6 pkt 1 lit. k), §
61 ust. 1 pkt 1 Statutu Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie (Dz.Urz.Woj.Lubel.
z 2004 r., Nr 210, poz. 2775), Zgromadzenie Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie, po
zasięgnięciu opinii Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych w Białej Podlaskiej, Parczewie
i Włodawie uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się regulamin utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami
komunalnymi na obszarze gmin wchodzących w skład Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we
Włodawie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gmin - członków związku, określone
w art. 4 ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nieobjęte niniejszą
uchwałą, regulują przepisy regulaminów utrzymania czystości i porządku w gminach uchwalone przez rady
gmin - członków związku.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we
Włodawie.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 lipca 2020 roku.

Przewodniczący
Zgromadzenia
Wiesław Muszyński
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Załącznik do Uchwały nr VII.17.20
Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego
z siedzibą we Włodawie z dnia 5 lutego 2020 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gmin należących do
Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie
w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na
terenie gmin należących do Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie
w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z wymaganiami art. 4 ust. 2 i 2a
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.
z 2019 r. poz. 2010).
Rozdział 2
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 2. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego
zbierania, następujących rodzajów odpadów komunalnych:
1) przeterminowanych leków i chemikaliów;
2) zużytych baterii i akumulatorów;
3) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
4) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;
5) odpadów budowlanych i rozbiórkowych;
6) zużytych opon;
7) bioodpadów tj. odpadów ulegających biodegradacji;
8) papieru i tektury;
9) szkła bezbarwnego i kolorowego;
10) tworzywa sztucznego w tym opakowań wielomateriałowych;
11) metali;
12) odpadów
niekwalifikujących
się
do odpadów
medycznych
powstałych
w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie
iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł
i strzykawek;
13) odpadów niebezpiecznych,
14) popiołów z palenisk domowych.
2. Odpady stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych,
ogrodów, parków i cmentarzy należy zbierać odrębnie od innych bioodpadów stanowiących
odpady komunalne.
3. Wprowadza się możliwość kompostowania bioodpadów stanowiących odpady
komunalne, niezawierających odpadów odzwierzęcych, w kompostownikach przydomowych
na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.
4. Zwalnia się właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady stanowiące
odpady komunalne w kompostownikach przydomowych z obowiązku posiadania pojemnika
lub worka na te odpady.
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5. Wymaga się, aby kompostowniki posiadały zabezpieczenia służące
nieprzedostawaniu się kompostowanego materiału do gleby w miejscu kompostowania, a ich
usytuowanie nie powinno stwarzać uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich.
6. Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (zwane dalej PSZOK) są
zobowiązane do nieodpłatnego odbierania co najmniej następujących odpadów komunalnych:
papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych,
bioodpadów, odpadów niebezpiecznych, a więc posiadających przynajmniej jedną
z następujących cech: toksyczne, trujące, żrące, wybuchowe, łatwopalne, drażniące,
rakotwórcze, ekotoksyczne lub zakaźne, jak też przeterminowanych leków i chemikaliów,
odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie
domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia
monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zużytych baterii
i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów
wielkogabarytowych, zużytych opon będących odpadem komunalnym, oraz odpadów
budowlanych i rozbiórkowych.
7. Zasady nieodpłatnego i odpłatnego przyjmowania odpadów w PSZOK-ach określone
są w odrębnej uchwale zgromadzenia związku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
8. Obowiązek selektywnego zbierania odpadów przez właścicieli nieruchomości,
o którym mowa w ust. 1 uznaje się za spełniony, gdy właściciel selektywnie zbiera i gromadzi
w osobnych pojemnikach lub workach, usytuowanych na terenie swojej nieruchomości
i oddaje do odebrania podmiotowi odbierającemu odpady, następujące frakcje odpadów:
a) metale i tworzywa sztuczne, w tym opakowania wielomateriałowe,
b) papier i tekturę,
c) szkło,
d) bioodpady stanowiące odpady organiczne ulegające naturalnemu rozkładowi, bez
produktów odzwierzęcych,
e) bioodpady - odpady zielone stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji
terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy,
f) popioły z palenisk domowych,
g) odpady zmieszane (resztkowe),
w których to zanieczyszczenia poszczególnych frakcji innymi odpadami nie przekraczają,
w ocenie sensorycznej dokonanej przez osobę wykonującą odbiór, 10% objętościowo.
9. Odpady, o których mowa w ust. 8, właściciele nieruchomości obowiązani są zbierać
i umieszczać wyłącznie w pojemnikach i workach niezwłocznie od chwili ich powstania.
Pojemniki lub worki z odpadami należy umieszczać na terenie nieruchomości, z której
zbierane są odpady, w granicach tej nieruchomości, na równej powierzchni, w miarę
możliwości utwardzonej, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota. Zobowiązuje się
właścicieli nieruchomości do utrzymania porządku w miejscach gromadzenia odpadów.
10. Odpady, określone w ust. 1, są zbierane i odbierane w sposób gwarantujący ich
niezmieszanie z innymi rodzajami odpadów zbieranych selektywnie oraz ze zmieszanymi
odpadami komunalnymi.
11. Zmieszane odpady komunalne należy gromadzić wyłącznie w zamykanych
i szczelnych pojemnikach.
12. Właściciele nieruchomości są zobowiązani zapewnić pracownikom podmiotu
odbierającego odpady dostęp do pojemników w czasie ustalonym w harmonogramie odbioru
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odpadów, w sposób umożliwiający opróżnienie pojemników bez narażenia na szkodę ludzi i
mienia.
13. Odpady wielkogabarytowe należy gromadzić oddzielnie i udostępnić do odbioru
w terminach ustalonych w harmonogramie.
14. Przeterminowane leki oddaje się wyłącznie do specjalnych pojemników
ustawionych w wyznaczonych aptekach lub do PSZOK-ów.
15. Miejscem odbioru zużytych baterii i akumulatorów są PSZOK-i i wyznaczone
placówki oświatowe, wyposażone w specjalne pojemniki.
16. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony oraz odpady budowlane
i rozbiórkowe należy oddawać do PSZOK-ów.
17. Popioły pochodzące z nieruchomości zamieszkałych, w których ogrzewanie
pomieszczeń odbywa się poprzez spalanie węgla, drewna i innych stałych materiałów
energetycznych, podmiot odbierający odbiera w terminach wyznaczonych w harmonogramie.
Popiół można także dostarczyć do PSZOK-u.
Rozdział 3
Rodzaje, minimalna pojemność, warunki rozmieszczania i utrzymania pojemników
przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na
drogach publicznych
§ 3. 1. Określa się następujące rodzaje pojemników lub worków przeznaczonych do
zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości prywatnych i przeznaczonych do
użytku publicznego oraz na drogach publicznych:
1) pojemniki na odpady o pojemności 120 l;
2) pojemniki na odpady o pojemności 240 l;
3) pojemniki na odpady o pojemności 1100 l;
4) pojemniki (KP 7) o pojemności 7 m3;
5) worki z tworzywa sztucznego oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do
każdego rodzaju odpadu selektywnie zbieranego, o rozmiarach 120 l;
6) kosze uliczne o pojemności od 40 do 90 l.
2. Dla poszczególnych rodzajów odpadów należy zastosować pojemniki
w odpowiednich kolorach:
1) zielone, z przeznaczeniem na odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze
szkła;
2) niebieskie, z przeznaczeniem na papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe
z papieru i odpady opakowaniowe z tektury;
3) żółte, z przeznaczeniem na odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali,
odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz
odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
4) brązowe, z przeznaczeniem na bioodpady;
5) brązowe, z przeznaczeniem na odpady zielone;
6) czarne, z przeznaczeniem na zmieszane (resztkowe - pozostałe z procesu segregacji)
odpady komunalne;
7) czarne - z przeznaczeniem na popioły z palenisk domowych.
3. Wskazane w ust. 1 i 2 pojemniki do zbierania odpadów muszą spełniać wymagania
określone w ustawie o systemie oceny zgodności lub wymagania Polskich Norm oraz muszą
być dostosowane do samochodów odbierających odpady.
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4. Do odpadów zbieranych w sposób selektywny, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3 oraz
pkt 5 i 7 mogą być używane w odpowiednim kolorze worki.
5. Wszystkie pojemniki, kontenery oraz worki do gromadzenia odpadów komunalnych,
oprócz obowiązującej kolorystyki, muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające rodzaj
gromadzonych odpadów oraz posiadać trwały indywidualny nadruk (kod kreskowy)
wygenerowany i udostępniony przez podmiot odbierający .
6. Pojemniki niespełniające wymogów kolorystycznych dostosowuje się do wymogów,
o których mowa w ust. 2 lub zastępuje się je pojemnikami spełniającymi te wymagani
w terminie do dnia 30 czerwca 2022 roku.
§ 4. Określa się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na
terenie nieruchomości, zmieszanych odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości
zamieszkałych - w budynkach jednorodzinnych - jeżeli z takiego pojemnika korzysta:
1) nie więcej niż 4 osoby – o pojemności 120 l;
2) od 5 do 7 osób – o pojemności 240 l;
3) od 8 do 10 osób – o pojemności 240 l i 120 l;
4) dla większej ilości osób należy zastosować wielokrotność pojemników wymienionych
w pkt 1 do 2.
§ 5. Określa się dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
w budynkach jednorodzinnych, minimalną pojemność pojemnika lub worka przeznaczonego
do selektywnego zbierania na terenie nieruchomości odpadów:
1) papieru i tektury, jeżeli z takiego pojemnika/worka korzysta:
a) nie więcej niż 4 osoby – o pojemności 120 l;
b) od 5 do 10 osób – o pojemności 240 l
c) dla większej ilości osób należy zastosować wielokrotność pojemników
wymienionych w lit. a-b.
2) szkła, jeżeli z takiego pojemnika/worka korzysta:
a) nie więcej niż 4 osoby – o pojemności 120 l;
b) od 5 do 10 osób – o pojemności 240 l
c) dla większej ilości osób należy zastosować wielokrotność pojemników
wymienionych w lit. a-b.
3) tworzywa sztucznego i metalu, jeżeli z takiego pojemnika/worka korzysta:
a) nie więcej niż 4 osoby – o pojemności 120 l;
b) od 5 do 7 osób – o pojemności 240 l;
c) od 8 do 10 osób – o pojemności 240 l i 120 l;
d) dla większej ilości osób należy zastosować wielokrotność pojemników
wymienionych w pkt a-b.
4) bioodpadów - odpadów ulegających biodegradacji wyłącznie w zakresie liści, traw,
chwastów i gałęzi (odpady zielone), jeżeli z takiego pojemnika/worka korzysta:
a) do 4 osób włącznie – o pojemności 120 l,
b) od 5 do 10 osób włącznie – o pojemności 240 l,
c) dla większej ilości osób należy zastosować wielokrotność pojemników
wymienionych w lit. a-b.
5) bioodpadów innych niż zielone, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:
a) nie więcej niż 4 osoby – o pojemności 120 l,
b) od 5 do 10 osób – o pojemności 240 l,
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c) dla większej ilości osób należy zastosować wielokrotność pojemników
wymienionych w lit. a-b.
§ 6. 1.
Określa się dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych lub ich części,
w zabudowie wielorodzinnej, minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do
zbierania zmieszanych (resztkowych) odpadów komunalnych, jeżeli z tego pojemnika
korzysta:
1) do 10 osób – o pojemności 240 l,
2) 11 do 15 osób – o pojemności 2 x 240 l,
3) od 16 do 25 osób – o pojemności 1100 l,
4) od 26 do 40 osób – o pojemności 1100 l i 2 x 240 l,
2. Dopuszcza się stosowanie innych pojemników do gromadzenia zmieszanych
(resztkowych) odpadów komunalnych, niż zostały określone w ust. 1, przy zachowaniu
minimalnej pojemności określonej w tym ustępie.
3. Zapis ust. 1 stosuje się odpowiednio do pojemników, z których korzysta większa
liczba osób niż określona w ust. 1.
§ 7. 1. Określa się dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych lub ich części,
w zabudowie wielorodzinnej, minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do
selektywnego zbierania na terenie nieruchomości odpadów komunalnych:
1) papieru i tektury, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:
a) do 10 osób – o pojemności 120 l,
b) 11 do 15 osób – o pojemności 240 l,
c) od 16 do 25 osób – o pojemności 240 l i 120 l,
d) od 26 do 40 osób – o pojemności 2 x 240 l,
e) od 41 do 100 osób – o pojemności 1100 l;
2) szkła, jeżeli z takiego pojemnika korzystają:
a) do 10 osób – o pojemności 120 l,
b) 11 do 15 osób – o pojemności 240 l,
c) od 16 do 25 osób – o pojemności 240 l i 120 l
d) od 26 do 40 osób – o pojemności 2 x 240 l,
e) od 41 do 100 osób – o pojemności 1100 l;
3) tworzywa sztucznego i metalu, jeżeli z takiego pojemnika korzystają:
a) do 10 osób – o pojemności 120 l,
b) 11 do 15 osób – o pojemności 240 l,
c) od 16 do 25 osób – o pojemności 2 x 240 l,
d) od 26 do 40 osób – o pojemności 2 x 240 l i 120 l,
e) od 41 do 100 osób – o pojemności 1100 l i 240 l;
4) bioodpadów - odpadów ulegających biodegradacji wyłącznie w zakresie liści, traw,
chwastów i gałęzi (odpady zielone), jeżeli z takiego pojemnika korzysta:
a) do 10 osób – o pojemności 120 l,
b) 11 do 15 osób – o pojemności 240 l,
c) od 16 do 25 osób – o pojemności 240 l 120 l,
d) od 26 do 40 osób – o pojemności 2 x 240 l,
e) od 41 do 100 osób – o pojemności 1100 l;
5) bioodpadów - odpadów ulegających biodegradacji, innych niż zielone, jeżeli z takiego
pojemnika korzysta:
a) do 10 osób – o pojemności 120 l,
b) 11 do 15 osób – o pojemności 240 l,
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c) od 16 do 25 osób – o pojemności 240 l i 120 l,
d) od 26 do 40 osób – o pojemności 2 x 240 l,
e) od 41 do 100 osób – o pojemności 1100 l;
2. Zapis ust. 1 stosuje się odpowiednio do właścicieli nieruchomości zamieszkałych lub
ich części, w zabudowie wielorodzinnej, jeżeli z pojemnika przeznaczonego do zbierania
odpadów korzysta więcej osób, niż określono w poszczególnych punktach ust. 1.
3. Dopuszcza się – przy zachowaniu minimalnej pojemności – stosowanie innych
pojemników do gromadzenia selektywnie zebranych odpadów komunalnych, niż zostały
określone w ust. 1.
§ 8. 1. Określa się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania
zmieszanych (resztkowych) odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na których
nie zamieszkują mieszkańcy, jeżeli z takiego pojemnika korzystają osoby w liczbie:
1) nie więcej niż 10 osób – o pojemności 120 l,
2) od 11 do 20 osób – o pojemności 240 l,
2. Dopuszcza się – przy zachowaniu minimalnej pojemności – stosowanie innych
pojemników do gromadzenia zmieszanych (resztkowych) odpadów komunalnych, niż zostały
określone w ust. 1.
3. Zapis ust.1 stosuje się odpowiednio do właścicieli nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, jeżeli z pojemnika przeznaczonego do zbierania odpadów
komunalnych korzysta więcej osób, niż określono w ust. 1 pkt 2.
§ 9. 1. Określa się dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy a powstają odpady komunalne, minimalną pojemność pojemnika lub worka
przeznaczonego do selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
1) papieru i tektury, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:
a) do 10 osób – o pojemności 120 l,
b) 11 do 15 osób – o pojemności 240 l,
c) od 16 do 25 osób – o pojemności 240 l i 120 l,
d) od 26 do 40 osób – o pojemności 2 x 240 l,
e) od 41 do 100 osób – o pojemności 1100 l;
2) szkła, jeżeli z takiego pojemnik/worka korzystają:
a) do 10 osób – o pojemności 120 l,
b) 11 do 15 osób – o pojemności 240 l,
c) od 16 do 25 osób – o pojemności 240 l i 120 l
d) od 26 do 40 osób – o pojemności 2 x 240 l,
e) od 41 do 100 osób – o pojemności 1100 l;
3) tworzywa sztucznego i metalu, jeżeli z takiego pojemnika/worka korzystają:
a) do 10 osób – o pojemności 120 l,
b) 11 do 15 osób – o pojemności 240 l,
c) od 16 do 25 osób – o pojemności 2 x 240 l,
d) od 26 do 40 osób – o pojemności 2 x 240 l i 120 l,
e) od 41 do 100 osób – o pojemności 1100 l i 240 l;
4) bioodpadów - odpadów ulegających biodegradacji wyłącznie w zakresie liści, traw,
chwastów i gałęzi (odpady zielone), jeżeli z takiego pojemnika/worka korzysta:
a) do 10 osób – o pojemności 120 l,
b) 11 do 15 osób – o pojemności 240 l,
c) od 16 do 25 osób – o pojemności 240 l 120 l,

6

Poz. 1146

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

–8–

d) od 26 do 40 osób – o pojemności 2 x 240 l,
e) od 41 do 100 osób – o pojemności 1100 l;
5) bioodpadów - odpadów ulegających biodegradacji, innych niż zielone, jeżeli z takiego
pojemnika korzysta:
a) do 10 osób – o pojemności 120 l,
b) 11 do 15 osób – o pojemności 240 l,
c) od 16 do 25 osób – o pojemności 240 l i 120 l,
d) od 26 do 40 osób – o pojemności 2 x 240 l,
e) od 41 do 100 osób – o pojemności 1100 l;
2. Zapis ust. 1 stosuje się odpowiednio do właścicieli nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, jeżeli z urządzenia przeznaczonego do zbierania odpadów korzysta
więcej osób, niż określono w poszczególnych punktach ust. 1.
3. Dopuszcza się – przy zachowaniu minimalnej pojemności – stosowanie innych
pojemników do gromadzenia selektywnie zebranych odpadów komunalnych, niż zostały
określone w ust. 1.
§ 10. Zapis § 4–9 stosuje się odpowiednio do właścicieli nieruchomości, które w części
stanowią nieruchomości zamieszkałe, a w części niezamieszkałe (mieszane).
§ 11. 1. Określa się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na
terenie nieruchomości, zmieszanych odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, prowadzących gastronomiczną lub hotelarską
działalność gospodarczą, jeżeli z takiego pojemnika korzystają jednocześnie osoby w liczbie:
1) do 20 osób włącznie – w rozmiarze 240 l,
2) od 21 do 40 osób włącznie – o pojemności 2 x 240 l.
2. Dopuszcza się – przy zachowaniu minimalnej pojemności – stosowanie innych
pojemników do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych, niż zostały określone
w ust. 1.
3. Zapis ust. 1 stosuje się odpowiednio do właścicieli nieruchomości, prowadzących
gastronomiczną lub hotelarską działalność gospodarczą, jeżeli z pojemnika przeznaczonego
do zbierania odpadów korzysta więcej osób, niż określono w ust. 1 pkt 2.
4. Zapis § 9 ust. 1 – 3 stosuje się odpowiednio do selektywnej zbiórki odpadów dla
właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, prowadzących
gastronomiczną lub hotelarską działalność gospodarczą.
§ 12. Określa się minimalną pojemność koszy ulicznych przeznaczonych do zbierania
zmieszanych odpadów komunalnych na drogach publicznych:
1) w terenie niezabudowanym – o pojemności 40 l, usytuowane w odległości nie więcej niż
2 km od kolejnego kosza,
2) w terenie zabudowanym – od 40 L do 90 l, usytuowane w odległości od 100 do 300 m od
kolejnego kosza.
§ 13. 1. W stosunku do właścicieli nieruchomości prowadzących ogrody działkowe
§ 8 i 9 stosuje się odpowiednio z zastrzeżeniem, że do odpadów zielonych ustala się
minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego na zbieranie tego rodzaju odpadów na
poziomie 1100 l, jeżeli liczba osób korzystających jest nie mniejsza niż 10 osób.
2. Do zbierania większej ilości odpadów komunalnych właściciele nieruchomości mogą
stosować pojemniki określone w § 3.
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§ 14. 1. Pojemniki należy umieszczać na terenie nieruchomości, z której zbierane są
odpady.
2. Pojemniki powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym, poprzez ich
dezynfekcje i dezynsekcje co najmniej raz do roku, oraz w dobrym stanie technicznym,
poprzez stałą naprawę ich szczelności.
Rozdział 4
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości
oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 15. 1. Właściciele nieruchomości oraz zarządcy terenów przeznaczonych do użytku
publicznego obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości
w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.
2. Pozbywanie się odpadów komunalnych odbywa się poprzez ich umieszczenie
w odpowiednich pojemnikach, a następnie odebranie ich przez odbierającego odpady.
3. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki/worki przeznaczone
do zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności
poprzez ich wystawienie poza teren nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do
nich dojazd.
§ 16. 1. Odbieranie odpadów przez podmiot odbierający w zamian za uiszczoną opłatę,
odbywa się z częstotliwością określoną w harmonogramie udostępnionym dla właścicieli
nieruchomości, lecz nie rzadziej niż w terminach określonych w § 17.
2. Częstotliwość, o której mowa w ust. 1 określona dla nieruchomości
niezamieszkałych ma również zastosowanie do terenów przeznaczonych do użytku
publicznego.
§ 17. 1. Komunalne odpady zmieszane oraz bioodpady stanowiące odpady komunalne
w zamian za uiszczoną opłatę, od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy odbierane są:
a) z nieruchomości położonej na terenach miejskich, w zabudowie jednorodzinnej - raz na
2 tygodnie, przy czym odbieranie następuje w ten sam dzień tygodnia;
b) z nieruchomości położonych na terenach wiejskich, w zabudowie jednorodzinnej - raz
na miesiąc, natomiast w okresie od kwietnia do października - raz na 2 tygodnie;
c) z nieruchomości zabudowanej budynkiem 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 2 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. Odpady szkła, w zamian za uiszczoną opłatę, odbierane są:
a) od właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej oraz z nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne - raz na
3 miesiące.
b) od właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielolokalowym raz na miesiąc.
4. Papier w zamian za uiszczoną opłatę, odbierany jest:
a) od właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej - raz na 2 miesiące,
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b) od właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielolokalowym raz na 2 tygodnie,
c) od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają
odpady komunalne - raz na 2 miesiące.
5. Metal i tworzywa sztuczne, w zamian za uiszczoną opłatę, odbierane są:
a) od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej - co najmniej
raz w miesiącu,
b) od właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielolokalowym co najmniej dwa razy w miesiącu.
c) od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają
odpady komunalne - co najmniej raz w miesiącu;
6. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
w zamian za uiszczoną opłatę, odbierane są:
a) od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej oraz od
właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady
komunalne, co najmniej raz na 3 miesiące,
b) od właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielolokalowym raz na miesiąc.
7. Popiół zgromadzony w pojemnikach lub w workach, których jednostkowa waga nie
przekracza 40 kg odbierany jest od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w okresie od
października do kwietnia raz w miesiącu.
8. 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.
Rozdział 5
Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarowania Odpadami
dla województwa lubelskiego
§ 18. 1. Odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości przez przedsiębiorcę
podlegają unieszkodliwieniu poprzez obowiązkowe przekazanie ich do Zakładu
Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o.o. we Włodawie, ul. Komunalna 22, a w przypadku
jej awarii do instalacji komunalnej zastępczej.
2. Na podstawie wojewódzkiego planu gospodarki odpadami podejmowane będą następujące
działania:
a) objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych, w tym
zbieraniem selektywnym 100% mieszkańców gmin członkowskich związku,
b) prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie świadomości
społeczeństwa na temat należytego gospodarowania odpadami komunalnymi.
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