
 

 

UCHWAŁA NR XXII/144/20 

RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ 

z dnia 25 czerwca 2020 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, art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) Rada Miejska Gminy Lubomierz uchwala,  

co następuje: 

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

komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lubomierz i zagospodarowania tych odpadów, 

w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 2. Ustala się, iż: 

1) w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1, od właścicieli 

nieruchomości z terenu gminy Lubomierz odbierane będą selektywnie zbierane odpady komunalne, tj. papier 

i tektura, szkło i opakowania ze szkła, metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, odpady 

biodegradowalne oraz zmieszane odpady komunalne; 

2) odpady komunalne wskazane w pkt 1 uchwały odbierane będą od właścicieli nieruchomości w ilości, 

w jakiej zostaną wytworzone na terenie nieruchomości; 

3) odbiór odpadów komunalnych odbywać się będzie przez uprawniony podmiot według ustalonego 

harmonogramu, który dostępny będzie na stronie internetowej Gminy Lubomierz - www.lubomierz.pl  

oraz w Urzędzie Gminy i Miasta Lubomierz. 

§ 3. 1. Ustala się, że odpady komunalne odbierane będą od właścicieli nieruchomości z następującą 

częstotliwością: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: 

- raz w tygodniu na obszarze miejskim i w budynkach wielolokalowych na obszarze wiejskim, 

- raz na dwa tygodnie na obszarze miejskim w zabudowie jednorodzinnej, 

- raz na dwa tygodnie na obszarze wiejskim, z wyłączeniem budynków wielolokalowych, 

2) odpady ulegające biodegradacji w okresie od 1 kwietnia do 31 października 

- nie rzadziej niż raz w tygodniu, w pozostałym okresie nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 

3) odpady papieru i tektury 

- nie rzadziej niż raz na dwa miesiące, 
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4) odpady tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych 

- nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu, 

5) odpady szkła i opakowań ze szkła 

- nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

2. W ramach akcyjnej zbiórki odpadów - odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny 

i elektroniczny oraz zużyte opony samochodowe będą odbierane ze wskazanych miejsc odbioru. 

§ 4. 1. Do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dostarcza się następujące rodzaje odpadów 

powstających w gospodarstwie domowym: 

1) przeterminowane i niezużyte leki, 

2) odpady budowlane i rozbiórkowe, nie więcej jednak niż 1 m³ od jednego gospodarstwa domowego rocznie, 

większe ilości odpadów należy indywidualnie przekazywać uprawnionym podmiotom, 

3) zużyte baterie i akumulatory (inne niż przemysłowe i samochodowe), 

4) chemikalia, 

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

7) zużyte opony, 

8) tekstylia i ubrania, 

9) odpady niebezpieczne, 

10) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku 

przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji  

we krwi, w szczególności igły i strzykawki. 

2. W punkcie selektywnej zbiórki odpadów, znajdującym się na terenie Gminy Lubomierz, ustawia się 

oznakowane pojemniki na poszczególne frakcje odpadów komunalnych. 

3. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do punktów selektywnej zbiórki odpadów odpady 

komunalne zebrane w sposób selektywny. 

4. Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy 

lokalizację punktów selektywnej zbiórki odpadów oraz wykaz odbieranych w nich frakcji odpadów. 

5. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie świadczył usługi od poniedziałku do piątku 

od godziny 7:00 do godziny 15:00 poza dniami ustawowo wolnymi od pracy. 

§ 5. 1. Odpady selektywnie zbierane (papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne i opakowania 

wielomateriałowe, odpady biodegradowalne) oraz odpady zmieszane odbierane będą bezpośrednio od właścicieli 

nieruchomości przez uprawniony podmiot. 

2. Szczegółowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1, zostanie 

zamieszczony na stronie internetowej www.lubomierz.pl i w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Lubomierz,  

Pl. Wolności 1.  

3. Właściciele nieruchomości mają obowiązek ustawienia na terenie nieruchomości pojemników  

oraz worków na odpady w wyodrębnionym miejscu, łatwo dostępnym dla pracowników podmiotu odbierającego 

odpady komunalne bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub gdy takiej możliwości 

nie ma, wystawiania w dniu odbioru, zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem, na chodnik lub ulicę 

przed wejściem na teren nieruchomości, w sposób nie zakłócający ruchu komunikacyjnego. 

4. Odpady powstałe na terenie nieruchomości posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi 

w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Lubomierz, będą traktowane jako 

odpady zmieszane. Opłata za ich odbiór zostanie odpowiednio przeliczona według stawki dla odpadów 

niesegregowanych. 
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§ 6. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne 

od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy 

zgłaszać do Urzędu Gminy i Miasta Lubomierz: 

1) pisemnie na adres Pl. Wolności 1, 59-623 Lubomierz, lub 

2) telefonicznie – nr telefonu 75 78 33 166 wew. 42, lub 

3) osobiście w Urzędzie Gminy i Miasta w Lubomierzu - pokój nr 6. 

2. Dokonując zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 należy podać w szczególności adres nieruchomości, której 

dotyczy zgłoszenie, datę wystąpienia nieprawidłowości oraz opis nieprawidłowości. 

§ 7. Tracą moc uchwała nr XXXVI/184/17 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 28 czerwca 2017 roku 

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

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów i uchwała nr XXXVIII/197/17 

Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 27 września 2017 r w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/184/17 Rady 

Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu 

i zakresu Świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubomierz. 

§ 9. Uchwała wchodzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2020 r. 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Michał Pater 
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