
 

 

UCHWAŁA NR XLIX/409/18 

RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM 

z dnia 29 marca 2018 r. 

w sprawie 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 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c i 3d ustawy z dnia 13 września 

1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.),  

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. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości objętych systemem następować będzie 

wg podziału na następujące frakcje: 

1) papier i tektura - zgromadzone w pojemnikach lub workach koloru niebieskiego, oznaczonych napisem 

„Papier”; 

2) metale i tworzywa sztuczne - zgromadzone w pojemnikach lub workach koloru żółtego, oznaczonych 

napisem „Metale i tworzywa sztuczne”; 

3) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła - zgromadzone w pojemnikach lub workach koloru zielonego, 

oznaczonych napisem „Szkło”; 

4) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, w tym odpady zielone - 

zgromadzone w workach koloru brązowego, oznaczonych napisem „Bio”; 

5) odpady zmieszane - pozostałe odpady komunalne niewymienione w zakresie selektywnego zbierania oraz 

frakcje trwale zanieczyszczonych tych odpadów, w tym popiół po uprzednim wystudzeniu – zgromadzone 

w pojemnikach lub workach koloru czarnego/szarego. 

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

objętych systemem: 

1) z obszarów wiejskich, nie rzadziej niż: 

a) odpady zmieszane - dwa razy w miesiącu, 

b) papier i tektura - raz na 3 miesiące, nie dopuszczając jednak do przepełnienia pojemników, w których  

są zbierane, 
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c) metale i tworzywa sztuczne - dwa razy w miesiącu, 

d) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła - raz na 2 miesiące, nie dopuszczając jednak do przepełnienia 

pojemników, w których są zbierane, 

e) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, w tym odpady zielone - 

w okresie od kwietnia do października raz na 2 miesiące; w okresie od listopada do marca raz na koniec 

tego okresu; 

2) z obszarów miasta z zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej do 15-lokali, z wyłączeniem terenu 

Centrum (znajdującym się wewnątrz murów obronnych), nie rzadziej niż: 

a) mokre odpady zmieszane - co tydzień, 

b) papier i tektura - raz na 2 miesiące, 

c) metale i tworzywa sztuczne - dwa razy w miesiącu, 

d) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła - raz na dwa miesiące, 

e) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, w tym odpady zielone - 

w okresie od kwietnia do października raz na 2 tygodnie; w okresie od listopada do marca raz  

na 2 miesiące; 

3) z obszarów miasta z zabudowy wielorodzinnej powyżej 15-lokali, z wyłączeniem terenu Centrum 

(znajdującym się wewnątrz murów obronnych), nie rzadziej niż: 

a) odpady zmieszane - co tydzień, 

b) papier i tektura - raz na miesiąc, nie dopuszczając jednak do przepełnienia pojemników, w których  

są zbierane, 

c) metale i tworzywa sztuczne - co tydzień, 

d) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła - raz w miesiącu, 

e) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, w tym odpady zielone - 

co tydzień w okresie od kwietnia do października; w okresie od listopada do marca raz na miesiąc; 

4) z obszaru Centrum (znajdującym się wewnątrz murów obronnych), nie rzadziej niż: 

a) odpady zmieszane - dwa razy w tygodniu, nie dopuszczając jednak do przepełnienia pojemników, 

w których są zbierane, 

b) papier i tektura - co tydzień, 

c) metale i tworzywa sztuczne - dwa razy w tygodniu, 

d) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła - raz w miesiącu, nie dopuszczając jednak do przepełnienia 

pojemników, w których są zbierane, 

e) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, w tym odpady zielone - 

co tydzień w okresie od kwietnia do października; w okresie od listopada do marca raz na miesiąc. 

§ 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, szkło i opakowania szklane, opakowania metalowe, opakowania 

z tworzyw sztucznych, odzież i tekstylia oraz odpady wielomateriałowe, powstające w gospodarstwach 

domowych, przyjmowane są w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwanym dalej 

PSZOK. 
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2. Nieodpłatne przekazywanie do PSZOK zebranych selektywnie odpadów komunalnych przez właścicieli 

nieruchomości odbywa się na podstawie „identyfikatora”, tj. potwierdzenia dokonywania opłat  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub dokumentu potwierdzającego zamieszkanie w nieruchomości, 

z której odpady zostały przywiezione. 

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

zebrane w sposób selektywny do PSZOK lub do pojemników ogólnodostępnych. 

4. 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). 

5. 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. 

6. 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. 1. Określa się tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego 

świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości  

lub przez prowadzącego PSZOK: 

1) właściciele nieruchomości objętych systemem powinni zgłaszać przypadki niewłaściwego świadczenia 

usług niezwłocznie po stwierdzeniu takiego zdarzenia, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych 

od dnia, w którym usługa została niewłaściwie wykonana; 

2) zgłoszenia można dokonać w następujący sposób: 

a) osobiście w Referacie Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski, Aleja Wojska 

Polskiego 25A, 

b) telefonicznie – 75 6477 936, 

c) pocztą elektroniczną na adres e-mail: odpady@lwowekslaski.pl, 

d) pisemnie; 

3) w zgłoszeniu, o którym mowa w pkt 2 należy zawrzeć dane niezbędne dla ustalenia okoliczności 

niewłaściwego świadczenia usług, w szczególności: 

a) imię i nazwisko właściciela nieruchomości, 

b) adres nieruchomości, której zgłoszenie dotyczy, 

c) opis zdarzenia będącego powodem zgłoszenia. 

§ 6. Traci moc 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 i zagospodarowania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz od właścicieli nieruchomości 

niezamieszkałych w budynkach wielolokalowych (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego poz. 2508). 

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

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi 

w życie z dniem 1 lipca 2018 roku. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej: 

E. Płucińska-Dąbrowska 
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