
 
 

UCHWAŁA NR XXIX/201/21 
RADY GMINY STARY ZAMOŚĆ 

z dnia 14 grudnia 2021 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 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)- Rada Gminy Stary Zamość uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Określa się, że w zamian za uiszczaną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi Gmina Stary Zamość będzie świadczyć usługi: 

1) odbierania od właścicieli nieruchomości zebranych na nieruchomości odpadów komunalnych, 

2) odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości będzie prowadzone: 

a) odpady niesegregowane (zmieszane) i bioodpady stanowiące odpady komunalne w okresie od listopada 
do marca z częstotliwością co najmniej raz na miesiąc dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych 
i budynków wielolokalowych zaś okresie od kwietnia do października z częstotliwością raz na miesiąc dla 
budynków mieszkalnych jednorodzinnych i raz na tydzień dla budynków wielolokalowych, 

b) odpady segregowane dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych co najmniej raz na dwa miesiące, zaś 
w okresie od kwietnia do października z częstotliwością raz w miesiącu, dla budynków wielolokalowych raz 
w miesiącu przez cały rok. 

§ 2. 1. Wyznacza się punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych zlokalizowany na placu po GS 
SCH w Starym Zamościu. 

2. Sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych zawiera 
regulamin punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych Gminy Stary Zamość stanowiący załącznik 
do uchwały. 

§ 3. Właściciel nieruchomości może zgłaszać przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez 
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przypadki niewłaściwego 
funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), w terminie 3 dni od 
zaistnienia nieprawidłowości, w następujący sposób: 

-osobiście, 

-telefonicznie, 

-pisemnie na adres Urzędu Gminy Stary Zamość, 

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: go@staryzamosc.pl 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
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§ 5. Traci moc uchwała Nr X/73/19 Rady Gminy Stary Zamość z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie 
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, jednak nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2022 roku. 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Stary Zamość 

 
 

Szczepan Ziemiński 
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 REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA 
 

(PSZOK): 
 

I.  
1. omunalnych, zwany dalej PSZOK zlokalizowany 

jest na placu po GS SCH  

2. PSZOK czynny jest  w godz. 8.00 -15.00 

3

odarowanie 

odpadami komunalnymi. 

4.   

 

5. 

komunalne zebrane selektywnie. 

6. , po 

, 

itp. 

 
II. USTALENIA  

1.  (  

i zanieczyszczone innymi odpadami). 

2. 

 

3.  

a) meble i inne odpady wielkogabarytowe 

b) 

drobne 

 ziemi i kamieni. 

c)  

Załącznik  do Uchwały z dnia 14 grudnia 2021 r.
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d)  

e)  np. opakowania po 

. 

f) 

itp.) 

g) do 3,5 tony 

h) 

): 

 odpady betonu i gruzu betonowego oraz ceglanego 

 , sedesy) i 

 

  bez szyb, parkiety, 

boazerie itp. 

  

 papa

4.  

a)  

 

b) 

 

c)  

d)  

e)  

 

f)  

g) szyby samochodowe 

h) zmieszane odpady komunalne 

i)  

j) odpady budowlane zmieszane z innymi odpadami 

5. Dostarczane przez  

II.  

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 4 – Poz. 6055



1. 

 

2. 

oddany  

3.  

Gminy  

4.  

w przypadku:

 stwierdzenia przez pracownika 

 do PSZOK    

 dostarczonych odpadach

  

  

5.  
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