
 

 

UCHWAŁA NR XXV/166/2020 

RADY MIASTA LUBAŃ 

z dnia 30 czerwca 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXII/139/2020 Rady Miasta Lubań z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Lubań 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.  

z 2019 roku poz. 506 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1, 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 roku poz. 2010 ze zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaniu, Rada Miasta Lubań uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXII/139/2020 Rady Miasta Lubań z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Lubań treść: 

1. § 4 otrzymuje brzmienie:  

„§ 4. Ustala się zasady w zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części 

nieruchomości służących do użytku publicznego: 

1) uprzątać niezwłocznie po opadach: błoto, śnieg, lód z powierzchni utwardzonych, przy czym należy  

to realizować w sposób niezakłócający ruchu pieszych i pojazdów; 

2) uprzątać piasek i sól z powierzchni utwardzonych po zabiegach związanych z zimowym utrzymaniem tych 

terenów, a także opadłe liście z drzew.”. 

2. § 7 otrzymuje brzmienie:  

„§ 7. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

według następujących zasad: 

1) metale i tworzywa sztuczne oraz opakowania wielomateriałowe należy wrzucać do żółtego pojemnika  

lub worka oznaczonego napisem „Metale i tworzywa sztuczne”; 

2) papier należy wrzucać do niebieskiego pojemnika lub worka oznaczonego napisem „Papier”; 

3) szkło należy wrzucać do zielonego pojemnika lub worka oznaczonego napisem „Szkło”; 

4) bioodpady należy wrzucać do brązowego pojemnika oznaczonego napisem „Bio; można je także gromadzić 

w kompostownikach przydomowych, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie  

oraz okresowo w workach lub kontenerach opróżnianych przez uprawnione podmioty lub dostarczać  

do PSZOK; dopuszcza się gromadzenie odrębne odpadów roślinnych pochodzących z pielęgnacji terenów 

zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy; 

5) przeterminowane i niezużyte leki oraz termometry rtęciowe należy umieszczać w przeznaczonych do tego 

celu i specjalnie oznakowanych pojemnikach (konfiskatorach), znajdujących się na terenie aptek i placówek 

służby zdrowia wskazanych przez gminę; odpady te można także dostarczać do PSZOK; 
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6) odpady budowlane i rozbiórkowe należy gromadzić odrębnie i przekazywać uprawnionym 

przedsiębiorcom, bądź dostarczać do PSZOK lub ponownie wykorzystywać, o ile jest to zgodne z ustawą 

o odpadach; 

7) zużyte baterie i akumulatory należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych 

pojemnikach w punktach handlowych lub miejscach wskazanych przez gminę; odpady te można dostarczać 

do PSZOK; 

8) chemikalia, w tym resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, olejów 

mineralnych i syntetycznych, benzyn oraz opakowania po tych środkach należy dostarczać do PSZOK; 

9) odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można dostarczać do PSZOK; 

10) zużyte opony pojazdów osobowych można dostarczać do PSZOK; 

11) tekstylia i ubrania należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych 

pojemnikach ustawionych w ogólnodostępnych miejscach na terenie miasta bądź dostarczać do PSZOK.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubań. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miasta: 

Kamil Glazer 
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