
 

 

UCHWAŁA NR XLVII/361/14 

RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE 

z dnia 21 stycznia 2014 r. 

zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej w Lubinie nr XXXV/270/13 z dnia 12 marca 2013r.  

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

komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Miejskiej Lubin  

i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15 w związku z art. 40 ust. 1  i art. 41 ust. 1  ustawy z dnia 8  marca 

1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6 r 

ust. 3  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2012 r. poz. 391) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Lubinie nr XXXV/270/13 z dnia 12 marca 2013r. w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych  

od właścicieli nieruchomości w Gminie Miejskiej Lubin i zagospodarowania tych odpadów w zamian  

za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

§ 6  otrzymuje brzmienie: 

„§ 6 1. Ustala się, iż w ramach opłaty, o której mowa w § 1, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych (PSZOK) świadczy usługi polegające na przyjmowaniu bezpłatnie każdej ilości 

wytworzonych na terenie nieruchomości zamieszkałych następujących frakcji odpadów komunalnych: 

tworzyw sztucznych, papieru, szkła opakowaniowego, metalu, opakowań wielomateriałowych, 

przeterminowanych leków, chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytych sprzętów 

elektrycznych i elektronicznych, mebli oraz innych odpadów wielkogabarytowych, opon, odpadów 

zielonych.  

2. Odpady budowlane i rozbiórkowe wytwarzane w ramach remontów prowadzonych we własnym 

zakresie przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, będą odbierane w ramach opłaty  

za gospodarowanie odpadów komunalnych w PSZOK.  

3. Właściciele nieruchomości zamieszkałych samodzielnie dostarczają do PSZOK odpady 

komunalne zebrane w sposób selektywny.  

4. Informacje dotyczące lokalizacji, dni i godzin otwarcia PSZOK oraz wykaz odbieranych w nim 

frakcji odpadów komunalnych zostaną podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo 

przyjęty.”. 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 29 stycznia 2014 r.

Poz. 408



§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego.    

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

A. Górzyński 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 2 – Poz. 408


		2014-01-29T15:55:41+0000
	Polska
	Milena Pigdanowicz-Fidera; DUW we Wrocławiu
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




