
 

 

UCHWAŁA NR IX/88/15 

RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM 

z dnia 28 maja 2015 r. 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną 

przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 

Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c i 3d ustawy z dnia 13 września 1996r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1399 ze zmianami), 

po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lwówku Śląskim w zakresie 

częstotliwości odbierania odpadów komunalnych, Rada Miejska w Lwówku Śląskim uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy i miasta Lwówek Śląski i zagospodarowania tych 

odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na rzecz Gminy, zwany dalej systemem. 

§ 2. 1. Odpady komunalne będą odbierane od właścicieli nieruchomości objętych systemem wg podziału na 

następujące frakcje: 

1) odpady suche, czyli papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma itd.), opakowania z tworzyw 

sztucznych, opakowania metalowe, opakowania wielomateriałowe (po mleku, sokach, itp.) i odzież – 

zgromadzone w pojemnikach lub workach koloru żółtego; 

2) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła (szkło bezbarwne i szkło kolorowe) zgromadzone w pojemnikach 

lub workach koloru zielonego; 

3) odpady zielone zgromadzone w białych workach na terenie objętym odbiorem z nieruchomości; 

4) odpady mokre, czyli pozostałe odpady komunalne niewymienione w zakresie selektywnego zbierania oraz 

frakcje trwale zanieczyszczone tych odpadów – zgromadzone w pojemnikach koloru czarnego lub 

pojemnikach ocynkowanych; dopuszcza się korzystanie z oznakowanych worków na odpady, koloru 

czarnego, w nieruchomościach oddalonych od trasy odbioru odpadów, w warunkach uniemożliwiających 

posługiwanie się pojemnikiem. 
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§ 3. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

objętych systemem: 

 

 

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY I MIASTA 
LWÓWEK ŚLĄSKI 

  Nie rzadziej niż: 

RODZAJ ODPADÓW 

ZABUDOWA MIEJSKA 
ZABUDOWA 

WIEJSKA 

OBSZAR 

CENTRUM 
(wewnątrz 

murów 

obronnych) 

Zabudowa jednorodzinna 
i wielorodzinna 

do 15-lokali 
(poza obszarem centrum) 

Budynki 

wielolokalowe 
powyżej 15-

lokali 
(poza 

obszarem 

centrum) 

  

ODPADY MOKRE 

ZMIESZANE 
3 x tydzień 

w okresie : od 1 kwietnia 
do 31 października 

– 1 x tydzień 
w okresie : od 1 listopada – 

do 31 marca - 3 x miesiąc 

1 x tydzień 2 x miesiąc 

ODPADY SUCHE 2 x tydzień 2 x miesiąc 1 x tydzień 2 x miesiąc 

SZKŁO ZBIERANE 

SELEKTYWNIE 
2 x miesiąc 1 x miesiąc 1 x miesiąc 1 x miesiąc 

POZOSTAŁE 

ZBIERANE 

SELEKTYWNIE 
(w ramach PSZOK

*
) 

wg regulaminu wg regulaminu wg regulaminu wg regulaminu 

ODPADY ZIELONE 

1 x tydzień 

w okresie 
od 1 kwietnia 

do 30 listopada 

1 x tydzień w okresie 
od 1 kwietnia do 

30 listopada 

1 x tydzień 
w okresie 

od 1 kwietnia 

do 30 listopada 

PSZOK 

ODPADY 
WIELKOGABARYTOW

E 
PSZOK PSZOK PSZOK 

PSZOK 
harmonogram 

* PSZOK – Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

§ 4. 1. Zużyte baterie i akumulatory (małogabarytowe), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, elementy 

oświetleniowe (świetlówki, żarówki energooszczędne, itp.), zużyte opony, styropian opakowaniowy, 

przeterminowane leki, meble i inne odpady wielkogabarytowe, szkło płaskie okienne, zużyte opakowania 

ciśnieniowe (po aerozolach, dezodorantach, farbach, lakierach, itp.), żużle i popioły paleniskowe, chemikalia 

(farby, lakiery, rozpuszczalniki, itp.), opakowania po substancjach niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczonych, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (pochodzące z drobnych 

remontów), odpady zielone, papier i tektura, opakowania szklane, opakowania metalowe, opakowania 

z tworzyw sztucznych, tekstylia oraz odpady wielomateriałowe, powstające w gospodarstwach domowych, 

przyjmowane są w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwanym dalej PSZOK. 

2. Właściciele nieruchomości we własnym zakresie i na własny koszt dostarczają odpady komunalne 

zebrane w sposób selektywny do PSZOK. 

3. Ogranicza się ilość przyjmowanych przez PSZOK zużytych opon; limit na jedno gospodarstwo domowe 

wynosi 5 szt. opon rocznie (dotyczy samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 t). 
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4. Ogranicza się ilość przyjmowanych przez PSZOK odpadów zielonych, odpadów wielkogabarytowych 

oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne; limit na jedno gospodarstwo 

domowe wynosi 0,36 Mg rocznie. 

5. Odpady określone w ust. 1 przyjmowane są przez PSZOK w godzinach jego otwarcia, o których 

informacja wraz z Regulaminem funkcjonowania PSZOK umieszczona jest na stronie internetowej gminy oraz 

podmiotu prowadzącego PSZOK. 

§ 5. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od 

właścicieli nieruchomości objętych systemem lub przez prowadzącego PSZOK należy zgłaszać do Referatu 

Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski, Aleja Wojska Polskiego 25A: 

1) telefonicznie; 

2) osobiście; 

3) pisemnie. 

§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała nr XXVIII/296/13 Rady Miejskiej 

w Lwówku Śląskim z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych oraz od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych w budynkach 

wielolokalowych (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego poz. 1897). 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lwówek Śląski. 

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

Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady: 

E. Płucińska-Dąbrowska 
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