
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.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)  
w związku z art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391, z późn. zm.) – 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) makulatura,
b) odpady opakowań ze szkła,
c) odpady tworzyw sztucznych,
d) opakowania wielomateriałowe i metale,
e) odpady biodegradowalne, 
f) odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości jednorazowo nie większej niż 

jeden pojemnik 1100 l na jedno gospodarstwo domowe w ciągu jednego 
roku;  

2) Pozostałe po dokonaniu segregacji odpady zmieszane.
2. Zebrane  selektywnie  odpady  wielkogabarytowe,  chemikalia  i  zużyte  opony 

odbierane  są  od  właścicieli  nieruchomości  nieodpłatnie  w  ramach 
organizowanych  co  najmniej  raz  w  roku  zbiórek,  poprzez  mobilne  Punkty 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

3. Zebrane  selektywnie  przez  właścicieli  nieruchomości  odpady  sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego oraz zużyte baterie i akumulatory odbierane 
są w punktach zbiórki tego sprzętu.
Adresy  oraz  godziny  otwarcia  punktów  podawane  są  do  publicznej 
wiadomości na stronie internetowej miasta.

4. Przeterminowane leki odbierane są przez apteki w godzinach otwarcia.



§ 2
Obiór odpadów dokonywany jest z następującą częstotliwością:
1. Zmieszane odpady komunalne:

1) z terenów zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej –  raz w miesiącu, 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  i  zgromadzone  w  pojemnikach 

zbiorczych  w  terenach  zabudowy  jednorodzinnej  (pojemniki)  –  raz 
w tygodniu,  według  harmonogramu  opracowanego  przez  jednostkę 
wywozową i zatwierdzonego przez Burmistrza Miasta;

2) zgromadzone  na  nieruchomościach  w  indywidualnych  pojemnikach 
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-d,  raz  w  miesiącu  według  harmonogramu  opracowanego  przez 
jednostkę wywozową i zatwierdzonego przez Burmistrza Miasta.

4. Odbiór  odpadów  wielkogabarytowych  oraz  chemikaliów  i  zużytych  opon 
dokonywany jest w mobilnych punktach zbiórki tych odpadów, co najmniej raz 
w roku. Odbiorowi podlegają odpady wystawione w miejscach wyznaczonych 
w ogłoszeniu o zbiórce, z zapewnionym dojazdem. Ogłoszenia o zbiórce tych 
odpadów publikowane są na stronie internetowej miasta.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rejowiec Fabryczny.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym  Województwa  Lubelskiego,  z  mocą  obowiązującą  od  dnia  1  lipca 
2013 roku.


