
 
 

UCHWAŁA NR XXIII/144/2020 
RADY MIASTA STOCZEK ŁUKOWSKI 

z dnia 15 grudnia 2020 r. 

w sprawie określenia 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 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r., poz. 713) oraz art. 6r ust. 3-3d i art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r.  poz. 1439 z późn. zm.), po uzyskaniu opinii Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łukowie, Rada Miasta Stoczek Łukowski uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się, że w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, Miasto Stoczek Łukowski będzie świadczyć usługi odbierania od właścicieli 
nieruchomości odpadów komunalnych zebranych na nieruchomości, w ilości w jakiej zostały wytworzone na 
nieruchomości. 

2. W zakresie uiszczonej przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, Miasto Stoczek Łukowski przejmuje od właścicieli nieruchomości obowiązek wyposażenia 
nieruchomości w worki służące do zbierania odpadów komunalnych. 

3. Odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów ulegających biodegradacji będzie 
dokonywane: 

1) raz na tydzień – od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej, 

2) raz na dwa tygodnie – od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej oraz 
z nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części 
nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy (mieszane). 

4. Odbieranie od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów: papieru i tektury, tworzywa 
sztucznego w tym opakowań wielomateriałowych, metali, szkła białego i kolorowego  oraz popiołu 
dokonywane będzie raz na miesiąc. 

§ 2. 1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany jest w Stoczku 
Łukowskim przy ulicy Kościelnej 7. 

2. PSZOK prowadzony jest przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Stoczku Łukowskim. 

3. PSZOK przyjmuje dostarczone przez właścicieli nieruchomości z terenu miasta następujące rodzaje 
odpadów komunalnych: 

1)  przeterminowane leki i chemikalia; 

2) odpady niekwalifikujące 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, 
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3)  zużyte baterie i akumulatory; 

4)  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

5)  meble i inne odpady wielkogabarytowe (np. materace, dywany, wózki dziecięce, suszarki na pranie 
itp.) 

6)  odpady budowlane i rozbiórkowe (w tym styropian) stanowiące odpady komunalne – nie więcej niż 
jeden pojemnik 1 100 l z gospodarstwa domowego w okresie roku kalendarzowego; 

7)  zużyte opony – nie więcej niż 4 sztuki z gospodarstwa domowego w okresie roku kalendarzowego, 

8) odpady niebezpieczne, 

9) odzież i tekstylia. 

4. W PSZOK nie przyjmowane są następujące rodzaje odpadów: 

1) zmieszane odpady komunalne, 

2) odpady zawierające azbest, 

3) papy, 

4) części samochodowe, 

5) opony z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych, 

6) sprzęt budowlany, 

7) urządzenia przemysłowe, 

8) odpady poprodukcyjne, 

9) odpady nieoznaczone, bez możliwości ich identyfikacji, 

10) butle gazowe i gaśnice, 

11) wata i wełna, 

12) padłe zwierzęta, 

13) wszelkie inne odpady, które nie stanowią odpadów o charakterze komunalnym. 

5. Odpady w PSZOK gromadzone są selektywnie, w specjalnie do tego przeznaczonych,    odpowiednio 
oznakowanych kontenerach lub pojemnikach, bądź w wyznaczonych miejscach, w sposób bezpieczny dla 
zdrowia, ludzi i środowiska. 

6. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych świadczy usługi odbierania odpadów w ostatni 
piątek każdego miesiąca od godz. 7°° do godz. 15°°. 

7. Istnieje możliwość wstrzymania przyjmowania odpadów, o czym prowadzący PSZOK informuje 
mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem. 

8. Właściciele nieruchomości we własnym zakresie dostarczają do PSZOK odpady wymienione w pkt. 2. 

9. Przyjęcia odpadów dokonuje pracownik Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej. 

10. Prowadzący PSZOK prowadzi ewidencje nieruchomości, z których dowieziono we własnym zakresie 
odpady z uwzględnieniem rodzaju i ilości (wagi) przyjmowanych odpadów, adresu nieruchomości, na których 
powstały odpady, danych personalnych osób dostarczających odpady. 

11. Prowadzący PSZOK odmówi przyjęcia odpadu, jeżeli ich rodzaj i ilość wskazują na to, że nie należą 
one do grupy odpadów komunalnych lub przyjęcie odpadów może zagrażać życiu lub zdrowiu osób oraz może 
zagrażać zanieczyszczeniem środowiska. 

12. Osoby dostarczające odpady do PSZOK zobowiązane są do: 

᠆ podporządkowania się zaleceniom pracownika obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca oraz 
sposobu zdeponowania dostarczonych odpadów oraz sposobu poruszania się po terenie PSZOK, 

᠆ zachowania wymogów przepisów BHP i p.poż. 
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᠆ samodzielnego wrzucania dostarczonych odpadów do oznaczonego pojemnika/kontenera lub złożenia 
w miejscu wskazanym przez pracownika PSZOK. 

᠆ okazania na żądanie pracownika obsługi PSZOK, zawartości odpadów w celu weryfikacji jaki rodzaj 
odpadów dostarczono. 

§ 3. 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: 

1)   uwagi i zastrzeżenia dotyczące odbierania odpadów komunalnych oraz przyjmowania przez punkt 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych mogą być zgłaszane przez właścicieli nieruchomości 
w godzinach pracy Urzędu Miasta  Stoczek Łukowski, Plac T. Kościuszki 1 lub drogą elektroniczną na 
adres: miasto@stoczek-lukowski.pl  ;   

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XVII/93/2016 Rady Miasta Stoczek Łukowski z dnia 8 lipca 2016 r.                          
w sprawie określenia 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 (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 3176). 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego. 

  
 

Przewodniczący Rady Miasta 
 
 

Krzysztof Szczepańczyk 
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