
 

 

UCHWAŁA NR XXXIII/203/2013 

RADY GMINY LUBAŃ 

z dnia 26 marca 2013 r. 

w sprawie dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych w aspekcie wyposażenia nieruchomości w pojemniki do 

zbierania odpadów komunalnych oraz cen za te usługi. 

Na podstawie art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt.15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) Rada Gminy Lubań uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się następujące rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez Gminę w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych, z których mogą skorzystać właściciele nieruchomości, na których 

nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:  

1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych o pojemności:  

10 l, 60 l, 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l oraz,  

2) wyposażenie w stojak i 3 worki na odpady opakowaniowe 120 l każdy. 

§ 2. 1. Cena usługi, o której mowa w § 1 ust.1 pkt.1) i 2) za okres jednego miesiąca wynosi odpowiednio:  

1) 0,50 zł za pojemnik o pojemności 10 l,  

2) 2,00 zł za pojemnik o pojemności 60 l,  

3) 3,50 zł za pojemnik o pojemności 110 l,  

4) 3,00  zł za pojemnik o pojemności 120 l,  

6) 7,40  zł za pojemnik o pojemności 240 l,  

7) 34,00zł za pojemnik o pojemności 1100 l,  

8) 2,00 zł za stojak i 3 rodzaje worków o pojemności 120 l każdy. 

§ 3. Rodzaj oraz ilość zamówionych pojemników oraz worków dla nieruchomości, na których 

nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne będzie zgodny z wymaganiami określonymi 

w uchwale Rady Gminy Lubań w sprawie Regulaminu utrzymania czystości  

i porządku na terenie Gminy Lubań.  

§ 4. Koszt usługi wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki, o których mowa w § 1 obciąża 

właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubań.  

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXX/184/2013 Rady Gminy Lubań z dnia 30 stycznia 2013 roku  
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Wrocław, dnia 11 czerwca 2013 r.

Poz. 3641



w sprawie dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości niezamieszkałych w aspekcie wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania 

odpadów komunalnych oraz cen za te usługi.  

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

Dolnośląskiego.  

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Lubań: 

T. Trefler 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 2 – Poz. 3641


		2013-06-11T11:43:11+0000
	Polska
	Milena Pigdanowicz-Fidera; DUW we Wrocławiu
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




