
 

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/197/17 

RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ 

z dnia 27 września 2017 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/184/17 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 28 czerwca 

2017 r. 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, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 6r ust. 3, 3a, 3c i 3d ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1289) Rada 

Miejska Gminy Lubomierz uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXXVI/184/17 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 28 czerwca 2017 r. określenia 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych  

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów: 

1. § 2 otrzymuje brzmienie "§ 2. Ustala się, iż: 

1) od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierana będzie każda zebrana ilość odpadów komunalnych; 

2) odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych będzie 

prowadzone następująco: 

1. Opróżnianie pojemników i worków opisanych napisem „Zmieszane” odbywać się będzie: 

- w mieście (zabudowa wielolokalowa) – min. 1 raz w tygodniu; 

- w mieście (zabudowa jednorodzinna) – min. 1 raz na 2 tygodnie; 

- na terenach wiejskich – min. 1 raz na 3 tygodnie. 

2. Opróżnianie pojemników i worków opisanych napisem „Metale i tworzywa sztuczne” odbywać  

się będzie: 

- w mieście (zabudowa wielolokalowa) – min. 2 razy w miesiącu; 

- w mieście (zabudowa jednorodzinna) – min. 1 raz na 3 tygodnie; 

- na terenach wiejskich – min. 1 raz na miesiąc. 

3. Opróżnianie pojemników i worków opisanych napisem „Papier” oraz „Szkło” odbywać się będzie: 

- w mieście – min. 1 raz na 2 miesiące; 

- na terenach wiejskich – min. 1 raz na 2 miesiące. 

4. Opróżnianie pojemników i worków opisanych napisem „Bio” w okresie od kwietnia do października 

odbywać się będzie: 
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- w mieście (zabudowa wielolokalowa) – min. 1 raz w tygodniu; 

- w mieście (zabudowa jednorodzinna) – min. 1 raz na 2 tygodnie;  okresie od listopada do marca – min. 1  

raz na 2 miesiące; 

- na terenach wiejskich – min. 1 raz na 2 miesiące. 

5. W przypadku przepełniania się pojemników na odpady, właściciel winien wyposażyć nieruchomość 

w dodatkowe pojemniki lub worki. 

3) odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny, elektroniczny, chemikalia (farby, lakiery, 

przeterminowane środki opony ochrony roślin), zużyte opony, baterie i akumulatory wystawiane w miejscu 

gromadzenia odpadów komunalnych w terminie i miejscu wyznaczonym w harmonogramie przez 

przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne odbierane będą nie rzadziej niż raz w roku. 

4) przeterminowane leki należy przekazywać do punktu zbiórki zlokalizowanej na terenie gminy apteki 

i placówek służby zdrowia." 

2. § 3. ust.1 pkt 1 otrzymuje brzmienie 

„§ 3. 1. Do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dostarcza się następujące rodzaje 

odpadów powstających w gospodarstwie domowym: 

1) odpady opakowaniowe, w tym: papier, tekturę, metale, tworzywa  sztuczne i opakowania 

wielomateriałowe.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubomierz. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Lubomierz: 

M. Kozłowski 
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