
Uchwała Nr XXI/178/2016 
Rady Gminy Łuków 

z dnia 28 kwietnia 2016 r. 
 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 o samorządzie 
gminnym tekst jednolity (tj. Dz. U. z 2016, poz. 446) art. 5 ust 1 pkt 1 oraz art. 6r ust. 3 – 3d i 
ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 
r. poz. 1399 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Łukowie– Rada Gminy Łuków uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 

1. Określa się, że w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Łuków będzie świadczyć usługi 
odbioru: 

1) odpadów opakowaniowych suchych zebranych selektywnie na terenie 
nieruchomości, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie, 
określonym uchwałą Rady Gminy Łuków – w każdej ilości, 

2) odpadów szkła opakowaniowego zgodnie z regulaminem utrzymania czystości 
i porządku w gminie, określonym uchwałą Rady Gminy Łuków – w każdej ilości, 

3) pozostałych odpadów zbieranych selektywnie zgodnie regulaminem utrzymania 
czystości i porządku w gminie, określonym uchwałą Rady Gminy Łuków – w 
każdej ilości, 

4) zmieszanych odpadów komunalnych, zgodnie z regulaminem utrzymania 
czystości i porządku w gminie, określonym uchwałą Rady Gminy Łuków – w 
każdej ilości, 

5) odpady biodegradowalne (np. z pielęgnacji terenów zielonych przy posesjach 
zebranych selektywnie na terenie nieruchomości), zgodnie z regulaminem 
utrzymania czystości i porządku w gminie, określonym uchwałą Rady Gminy 
Łuków – w każdej ilości, 

6) popioły zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie, 
określonym uchwałą Rady Gminy Łuków – w każdej ilości, 

7) odbiorowi podlegają odpady wystawione przed posesję. 
 
2. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

w zależności od odpadów wynosi: 
1) Zabudowa jednorodzinna: 

a) odpady opakowaniowe suche – 1 raz na miesiąc, 
b) odpady ze szkła opakowaniowego – 1 raz na kwartał, zgodnie z ustalonym przez 
gminę harmonogramem. 
c) pozostałe odpady zbierane selektywnie  inne niż w/w – 1 raz na miesiąc, 
d) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 1 raz na miesiąc, 
e) popioły – w miesiącu: luty, kwiecień i grudzień, 
f) odpady biodegradowalne – w miesiącu: kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, 
wrzesień i październik. 

2) Zabudowa wielorodzinna: 
a) odpady opakowaniowe suche – 1 raz na miesiąc, 
b) odpady ze szkła opakowaniowego – 1 raz na kwartał, zgodnie z ustalonym przez 
gminę harmonogramem. 
c) pozostałe odpady zbierane selektywnie  inne niż w/w – 1 raz na miesiąc, 
d) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 1 raz na miesiąc, 
e) popioły – w miesiącu: luty, kwiecień i grudzień, 



f) odpady biodegradowalne – w miesiącu: kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, 
wrzesień i październik. 

 
3) Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne: 
a) odpady opakowaniowe suche – 1 raz na miesiąc, 
b) odpady ze szkła opakowaniowego – 1 raz na kwartał, zgodnie z ustalonym przez 
gminę harmonogramem. 
c) pozostałe odpady zbierane selektywnie  inne niż w/w – 1 raz na miesiąc, 
d) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 1 raz na miesiąc, 
e) popioły – w miesiącu: luty, kwiecień i grudzień, 
f) odpady biodegradowalne – w miesiącu: kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, 
wrzesień i październik. 

 
3. Określa się, że w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi każdy właściciel nieruchomości ma prawo dostarczyć do Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: 

1) zużyte baterie i akumulatory, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte 
opony, przeterminowane leki, chemikalia oraz odpady budowlano – remontowe, 
pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym 
zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na 
budowę lub nie jest wymagane zgłoszenie do właściwego organu.  

 

§ 2. 

1. Frakcje odpadów wymienione w §  1 ust  3, odbierane będą od właścicieli 
nieruchomości w punkcie selektywnej zbiórki odpadów, zlokalizowanym w Łukowie 
przy ul. Świderskiej 128. 

2. Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów, mieszkańcy gminy 
zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. 

3. Odpady  wielkogabarytowe i meble    mogą być odbierane, jeżeli zaistnieje taka 
potrzeba, w systemie akcyjnym, w terminach poprzedzonych harmonogramem, 
podanym do publicznej wiadomości prze gminę.  

 

§ 3. 

1. Informacja o godzinach otwarcia PSZOK-u znajduje się na stronie internetowej 
Gminy Łuków oraz na tablicy informacyjnej przy wjeździe na teren PSZOK-u. 

2. PSZOK funkcjonuje zgodnie z regulaminem określonym w Załączniku nr 1 niniejszej 
uchwały. 

3. Zarządca PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów niezidentyfikowanych, 
niewiadomego pochodzenia, o niewiadomym składzie, odbiegających od 
charakterystyki podanej w regulaminie funkcjonowania PSZOK-u, który stanowi 
Załącznik nr 1 do uchwały. 

 

§ 4. 

W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady 
komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów komunalnych właściciel nieruchomości ma prawo zgłosić do Urzędu Gminy w 
Łukowie (pok. Nr 2) telefonicznie, osobiście, korespondencyjnie lub drogą elektroniczną na 
adres e-mail: sekretariat@lukow.ug.gov.pl fakt stwierdzenia niewłaściwie  świadczonej 
usługi. 

 
§ 5. 

mailto:sekretariat@lukow.ug.gov.pl


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łuków. 
 
 

§ 6. 
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały uchyla się Uchwałę Nr XX/164/2016 Rady 
Gminy Łuków  z dnia 11 marca 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

 

§ 7. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego. 


