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UCHWAŁA NR XIV/100/2015
RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE
z dnia 30 września 2015 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych, z terenu miasta Hrubieszowa
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 594 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3, ust. 3b, ust. 3d ustawy z dnia 13 września
1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.), Rada
Miejska w Hrubieszowie uchwala co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych z terenu miasta Hrubieszowa i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 2. Od właścicieli nieruchomości zamieszkanych odbierana będzie każda ilość odpadów komunalnych, zebranych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie
miasta Hrubieszowa i w terminach określonych w niniejszej uchwale.
§ 3. Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych w następujący sposób:
1) na obszarach o zabudowie jednorodzinnej:
a) odpady zmieszane i zbierane selektywnie odpady zielone – jeden raz na dwa tygodnie,
b) zbierane selektywnie: papier i tektura, opakowania szklane, tworzywa sztuczne, metale, opakowania
wielomateriałowe – jeden raz na cztery tygodnie,
c) zbierane selektywnie: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz meble i inne odpady wielkogabarytowe – dwa razy w roku.
2) na obszarach zabudowanych budynkami wielolokalowymi:
a) odpady zmieszane i zbierane selektywnie odpady zielone – na telefoniczne zgłoszenie właściciela nieruchomości do przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne, nie rzadziej niż jeden raz na tydzień
w okresie od kwietnia do października i nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie w okresie od listopada do marca,
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b) zbierane selektywnie: papier i tektura, opakowania szklane, tworzywa sztuczne, metale, opakowania
wielomateriałowe – na telefoniczne zgłoszenie właściciela nieruchomości do przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne, nie rzadziej jednak niż jeden raz na dwa tygodnie,
c) zbierane selektywnie: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz meble i inne odpady wielkogabarytowe – dwa razy w roku.
§ 4. Ustala się sposób pozbywania odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości zamieszkanych:
1) odpady zmieszane oraz zebrane selektywnie: papier i tektura, opakowania szklane, tworzywa sztuczne,
metale, opakowania wielomateriałowe – odbierane są przez przedsiębiorcę z pojemników lub worków
wystawionych przed nieruchomość, na której powstały;
2) zebrane selektywnie: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe,
odpady zielone – właściciel nieruchomości dostarcza do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, lub wystawia do odbioru przed nieruchomość, na której powstały;
3) zebrane selektywnie: chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, przeterminowane leki, odpady budowlane i rozbiórkowe - właściciel nieruchomości dostarcza do punktu selektywnego zbierania
odpadów komunalnych.
§ 5. 1. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych tworzy i prowadzi przedsiębiorca, z którym
Gmina Miejska Hrubieszów zawrze umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
2. W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych są zbierane następujące frakcje odpadów komunalnych: papier i tektura, opakowania szklane, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady zielone,
chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, przeterminowane leki, odpady budowlane
i rozbiórkowe.
3. Odpady dostarczone do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości zamieszkanych znajdujących się na terenie miasta Hrubieszowa, odbierane są nieodpłatnie.
4. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych jest czynny (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych
od pracy): od poniedziałku do piątku w godz.: 1000 – 1800 i w sobotę w godz. 800 – 1600.
5. Informacja o lokalizacji oraz czasie otwarcia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych jest
podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta Hrubieszowa oraz zamieszczana
na ulotce z harmonogramem wywozu odpadów z nieruchomości.
§ 6. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych na obszarach
o zabudowie jednorodzinnej, odbywa się zgodnie z harmonogramem podanym do publicznej wiadomości na
stronie internetowej Urzędu Miasta Hrubieszowa oraz zamieszczanym na ulotce z harmonogramem wywozu
odpadów z nieruchomości.
§ 7. Odebrane od właścicieli nieruchomości zamieszkanych odpady komunalne w ramach gminnego systemu
gospodarki odpadami przekazywane są uprawnionym podmiotom w celu poddania ich procesom odzysku
lub unieszkodliwienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§ 8. 1. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości
zgłasza to: pisemnie lub osobiście w Urzędzie Miasta Hrubieszowa, ul. Mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” 1,
22-500 Hrubieszów, telefonicznie pod nr 846962380, elektronicznie – e-mail: miasto@hrubieszow.pl.
2. W zgłoszeniu należy podać: adres nieruchomości, dane właściciela nieruchomości (imię i nazwisko lub
nazwę, adres i nr telefonu), opis zgłaszanych nieprawidłowości, datę wystąpienia nieprawidłowości.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa.
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§ 10. Traci moc uchwała nr XXXIII/232/2012 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 21 grudnia 2012 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych, z terenu miasta Hrubieszowa i zagospodarowania tych
odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2013 r. poz. 630).
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubelskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Serafin

