
PROJEKT 
Uchwała Nr …………. 

Rady Gminy Firlej 
z dnia ……………….. 2021 roku 

 
zmieniająca uchwałę Nr XIX/103/2020 Rady Gminy Firlej z dnia 30 marca 2020 roku 
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 
w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c, 3d 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 888), po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Lubartowie, Rada Gminy Firlej uchwala, co następuje: 
 
§ 1. W uchwale Nr XIX/103/2020 Rady Gminy Firlej z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 
uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
(Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2020 r. poz. 2253) wprowadza się następujące zmiany: 
1) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. 1. Ustala się następującą częstotliwość i sposób odbioru odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Firlej: 

1) z  nieruchomości zamieszkałych:  
a) papier - jeden raz w kwartale, 
b) szkło - jeden raz w kwartale,  
c) metale i tworzywa sztuczne - jeden raz w miesiącu, 
d) odpady ulegające biodegradacji - w okresie od 1 czerwca do 30 września dwa razy 

w miesiącu, w pozostałym okresie roku kalendarzowego jeden raz w miesiącu, 
e) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - w okresie od 1 czerwca do 30 

września dwa razy w miesiącu, w pozostałym okresie roku kalendarzowego jeden 
raz w miesiącu; 

2)  nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe: 

a) papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne oraz odpady ulegające biodegradacji: 
- w okresie od 1 kwietnia do 31 października – jeden raz na dwa tygodnie, 
- w miesiącach – marzec i listopad – jeden raz w miesiącu; 

      b)  niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: 
- w okresie od 1 kwietnia do 31 października – jeden raz na dwa tygodnie, 
- w miesiącach – marzec i listopad – jeden raz w miesiącu. 
 
2. Przeterminowane leki należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych lub wrzucać do odpowiednio oznakowanych pojemników 
rozmieszczonych w wyznaczonych aptekach na terenie Gminy. Opróżnianie 
pojemników ustawionych w aptekach odbywać się będzie systematycznie w miarę 
potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku. 
 
3. Zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe należy dostarczyć do punktu 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub umieszczać w odpowiednio 



oznakowanych pojemnikach rozmieszczonych w wyznaczonych placówkach 
handlowych na terenie Gminy Firlej, do pojemników umieszczonych na terenie 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Firleju oraz na terenie Urzędu Gminy Firlej w dniach 
od poniedziałku do piątku w godzinach ich pracy. Opróżnianie pojemników odbywać 
się będzie systematycznie w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.  
 
4. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, chemikalia, zużyte opony, meble oraz 
inne odpady wielkogabarytowe, odpady niekwalifikujących się do odpadów 
medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania 
produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu 
substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, odpady niebezpieczne oraz 
odpady tekstyliów i odzieży należy przekazać do punktu selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych, o którym mowa w § 4.  
 
5. Odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z remontów, które nie wymagają 
pozwolenia na budowę, zgłoszenia wykonywania robót budowlanych oraz pozwolenia 
na rozbiórkę obiektu budowlanego, należy przekazać do punktu selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych, o którym mowa w § 4”; 
 

2) § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych odpady przyjmowane 
są w każdy wtorek w godzinach od 730 do 1530 oraz w każdą ostatnią sobotę miesiąca 
w godzinach od 800 do 1600”. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Firlej. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubelskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 r. 


