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UCHWAŁA NR XVI/89/2019
RADY MIASTA DĘBLIN
z dnia 30 września 2019 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian
za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, ze zm.) oraz art.6r ust. 3, ust.3a i ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, ze zm.) w związku z art. 9 ust.1
ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579), - Rada Miasta Dęblin po zasięgnięciu Opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rykach, uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta Dęblin i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
§ 2. 1. Ustala się, iż od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierana będzie każda zebrana ilość
odpadów komunalnych.
2. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właścicieli opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
dla nieruchomości jednorodzinnych, które zamieszkują mieszkańcy Miasto przejmuje na siebie obowiązek
wyposażenia nieruchomości w worki służące do selektywnego zbierania odpadów z papieru, w tym tektury,
odpadów opakowaniowych z papieru i odpadów opakowaniowych z tektury, odpadów metali, w tym odpadów
opakowaniowych z metali, odpadów tworzyw sztucznych, w tym odpadów opakowaniowych z tworzyw
sztucznych, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, oraz odpadów ze szkła, w tym odpadów
opakowaniowych ze szkła.
3. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właścicieli opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
dla nieruchomości wielorodzinnych, które zamieszkują mieszkańcy Miasto przejmuje na siebie obowiązek
wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do selektywnego zbierania odpadów z papieru, w tym
tektury, odpadów opakowaniowych z papieru i odpadów opakowaniowych z tektury, odpadów metali, w tym
odpadów opakowaniowych z metali, odpadów tworzyw sztucznych, w tym odpadów opakowaniowych
z tworzyw sztucznych, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, oraz odpadów ze szkła, w tym
odpadów opakowaniowych ze szkła i bioodpadów.
4. Rodzaje, wielkość oraz kolor pojemników lub worków przeznaczonych do selektywnego zbierania
odpadów komunalnych określa Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Dęblin.
§ 3. Określa się minimalną częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych w następujący sposób:
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1) zabudowa jednorodzinna:
a) odpady niesegregowane (pozostałe z procesu segregacji) zmieszane odpady komunalne – raz na dwa
tygodnie,
b) odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady
opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe – raz w miesiącu
c) papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury - raz
w miesiącu,
d) odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła – raz w miesiącu,
e) bioodpady – raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 31 października, w pozostałym okresie –
raz w miesiącu,
f) odpady wielkogabarytowe – raz w roku, akcyjnie,
g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – raz w roku, akcyjnie;
h) popiół z palenisk domowych – raz w miesiącu – w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia;
2) na obszarach o zabudowie wielorodzinnej:
a) odpady niesegregowane (pozostałe z procesu segregacji) zmieszane odpady komunalne – dwa razy
w tygodniu,
b) odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady
opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe – raz w tygodniu,
c) papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury – raz
w miesiącu,
d) odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła – raz w miesiącu,
e) bioodpady – raz w tygodniu w okresie od 1 kwietnia do 31 października, w pozostałym okresie – raz
w miesiącu,
f) popiół z palenisk domowych – raz w miesiącu – w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia,
g) odpady wielkogabarytowe – dwa razy w roku, akcyjnie,
h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – raz w roku, akcyjnie.
§ 4. 1. W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych odpady dostarczone przez właścicieli
nieruchomości zamieszkałych odbierane są nieodpłatnie, z zastrzeżeniem § 7.
2. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie świadczył usługi odbierania odpadów
w każdy wtorek, czwartek i sobotę, w godzinach od 1200 do 1800.
§ 5. 1. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, odbywać się będzie zgodnie
z harmonogramem, opracowanym przez przedsiębiorcę odbierającego odpady i udostępnionym właścicielom
nieruchomości zamieszkałych.
2. Odebrane odpady komunalne przekazywane będą przez przedsiębiorcę odbierającego odpady
uprawnionym podmiotom w celu poddania ich procesom unieszkodliwienia, przygotowania do ponownego
użycia i odzysku.
§ 6. 1. Właściciele nieruchomości zgłaszają do Urzędu Miasta Dęblin w godzinach urzędowania, osobiście,
telefonicznie, pisemnie lub mailowo przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę
odbierającego odpady lub prowadzącego Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).
2. Zgłaszający winien podać wszelkie informacje, które posiada, umożliwiające identyfikację i weryfikację
zdarzenia, miejsca, czasu popełnienia, jak również osób biorących udział w zdarzeniu.
§ 7. 1. Ogranicza się ilość przyjmowanych przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(PSZOK):
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1) odpadów budowlanych i rozbiórkowych (gruz ceglany i betonowy, ceramika sanitarna, tapety, tynki
i okładziny ścienne, płyty kartonowo - gipsowe) do 1 tony rocznie z nieruchomości lub lokalu
mieszkalnego w budynkach wielorodzinnych;
2) zużytych, jedynie całych opon z samochodów osobowych do 4 sztuk rocznie z nieruchomości lub lokalu
mieszkalnego w budynkach wielorodzinnych.
2. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmuje tylko odpady zielone,
rozdrobnione gałęzie i liście.
3. Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmowane są odpady powstające
w gospodarstwach domowych, w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nie przyjmuje się
bezpłatnie odpadów w ilościach i charakterze wskazującym na to, iż pochodzą z prowadzenia działalności
gospodarczej.
§ 8. Traci moc uchwała Nr XLI/233/2017 Rady Miasta Dęblin z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dęblin.
§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady
Maciej Krygrowski

