
 

 

UCHWAŁA NR LVI/327/2014 

RADY GMINY LEWIN KŁODZKI 

z dnia 23 października 2014 r. 

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

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r.,  

poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) 

Rada Gminy Lewin Kłodzki, uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. 1. Od właścicieli nieruchomości należy odbierać każdą zebraną przez właściciela nieruchomości 

ilość odpadów komunalnych. 

2. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

1) zmieszane odpady komunalne – raz na dwa tygodnie, 

2) segregowane odpady komunalne – nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc; 

3) odpady budowlane i rozbiórkowe – systematycznie w trakcie prowadzonych prac, nie później jednak  

niż po upływie 7 dni po zakończeniu prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych; 

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe − wg harmonogramu określonego przez Gminę Lewin Kłodzki – 

nie rzadziej niż dwa razy w roku 

5) odpady z koszy ulicznych ustawionych na terenach przeznaczonych do użytku publicznego - nie rzadziej 

niż dwa razy w tygodniu; 

6) popiół z palenisk domowych – w okresie wrzesień – marzec nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 

w pozostałych miesiącach nie rzadziej niż raz na miesiąc 

3. Od właścicieli nieruchomości odbierane będą następujące rodzaje odpadów komunalnych: 

1) zmieszane odpady komunalne, w tym popiół z palenisk domowych 

2) odpady selektywnie zbierane: 

a) szkło, 

b) papier, 

c) tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe, 

d) odpady ulegające biodegradacji 
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4. Od właścicieli nieruchomości odbierane będą odpady komunalne z pojemników i worków 

przeznaczonych do zbierania odpadów, określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Lewin Kłodzki. 

§ 2. 1. Tworzy się punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych o nazwie „Gminny Punkt Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych” z siedziba przy ul. Kolejowej w Lewinie Kłodzkim. 

2. Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie świadczył usługi zgodnie z podanym 

do publicznej wiadomości harmonogramem. 

3. Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmie bezpłatnie frakcje odpadów 

komunalnych, o których mowa w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lewin 

Kłodzki, zebrane selektywnie i przywiezione własnym środkiem transportu przez właścicieli nieruchomości 

z terenu Gminy Lewin Kłodzki; 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lewin Kłodzki 

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc obowiązująca Uchwała Nr XXXVII/219/13 

Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy: 

G. Żyła 
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