
 

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/206/2021 

RADY GMINY LUBAŃ 

z dnia 30 marca 2021 r. 

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

komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lubań 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  

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, ze zm.) oraz art. 6 r ust. 3 - 3 d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439, ze zm.), po zasięgnięciu opinii wydanej przez 

Państwowego Inspektora Sanitarnego w Lubaniu, Rada Gminy Lubań uchwala, co następuje: 

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

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 

właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności: 

1) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

2) sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, 

3) tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług 

przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właściciela nieruchomości lub przez 

prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 

§ 2. 1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi: 

1) nieruchomości zamieszkane w zabudowie wielorodzinnej wyposażone będą w pojemniki przeznaczone  

do zbierania odpadów biodegradowalnych, posortowniczych (zmieszanych) oraz pojemniki/worki  

do selektywnej zbiórki papieru, szkła oraz metali i tworzyw sztucznych; 

2) nieruchomości zamieszkane w zabudowie jednorodzinnej, nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy 

lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wyposażone będą 

w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów biodegradowalnych, posortowniczych (zmieszanych) 

oraz worki do selektywnej zbiórki: papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych. 

2. Rodzaj oraz ilość pojemników i worków, w jakie będą wyposażone nieruchomości, będzie zgodna 

z wymaganiami określonymi w uchwale Rady Gminy Lubań w sprawie regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie Gminy Lubań. 

§ 3. Odpady komunalne odbierane będą bezpośrednio z terenu nieruchomości z następującą  

częstotliwością: 

1) odpady posortownicze (zmieszane): 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 16 kwietnia 2021 r.

Poz. 1894



a) z budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej – co dwa tygodnie, 

b) z budynków mieszkalnych w zabudowie wielolokalowej oraz nieruchomości, na której znajduje  

się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - 

w okresie od 1 kwietnia do 31 października nie rzadziej niż raz w tygodniu, a w okresie od 1 listopada  

do 31 marca nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 

c) z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy – co dwa tygodnie;  

2) odpady ulegające biodegradacji: 

a) z budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej - w okresie od 1 kwietnia do 31 października nie 

rzadziej niż raz na dwa tygodnie, a w okresie od 1 listopada do 31 marca nie rzadziej niż raz w miesiącu, 

b) z budynków mieszkalnych w zabudowie wielolokalowej oraz nieruchomości, na której znajduje  

się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno -wypoczynkowe - 

w okresie od 1 kwietnia do 31 października nie rzadziej niż raz na tydzień, a w okresie od 1 listopada  

do 31 marca nie rzadziej niż raz w miesiącu, 

c) z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy – w okresie od 1 kwietnia do 31 października 

nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, a w okresie od 1 listopada do 31 marca nie rzadziej niż raz 

w miesiącu; 

3) odpady papieru, metali i tworzyw sztucznych, szkła: 

a) z budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej – raz w miesiącu, 

b) z budynków wielolokalowych oraz nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub inna 

nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - raz w miesiącu, 

c) z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy – raz w miesiącu; 

4) odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów 

medycznych powstałe w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych 

w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł 

i strzykawek, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady 

wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz odpady tekstyliów i odzieży – 

powinny być odbierane z Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, stosowanie  

do potrzeb, jednak nie rzadziej niż 2 razy w roku. 

§ 4. 1. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości odbywa się zgodnie z harmonogramem 

ustalonym przez gminę i zatwierdzonym przez podmiot odbierający odpady. 

2. Harmonogram dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubań luban.ug.gov.pl w zakładce 

„gospodarka odpadami” oraz podmiotu odbierającego odpady z terenu Gminy Lubań. 

§ 5. 1. Odpady budowlane i rozbiórkowe oraz odpady wielkogabarytowe mogą być odbierane bezpośrednio 

z terenu nieruchomości właściciela, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu w Urzędzie Gminy, a następnie  

po zamówieniu (odpłatnym) w ramach usługi indywidualnej u przedsiębiorcy, z którym gmina ma podpisaną 

umowę na odbiór odpadów komunalnych, odpowiedniego kontenera. 

2. W ramach akcyjnej zbiórki odpadów komunalnych „wystawka” – odpady wielkogabarytowe, zużyty 

sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony samochodowe będą odbierane ze wskazanych miejsc  

na terenie gminy i w terminach określonych w harmonogramie akcji, podanym do publicznej wiadomości 

w sposób zwyczajowo przyjęty oraz udostępnionym na stronie internetowej Gminy Lubań – 

www.luban.ug.gov.pl.  

§ 6. Gmina Lubań tworzy dwa Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK): 

1) PSZOK Radostów Dolny usytuowany na wydzielonej działce nr 93/4 w Radostowie Dolnym (w pobliżu 

budynku nr 57), czynny w każdą pierwszą i trzecią sobotę miesiąca w godzinach od 12:00 do 17:00,  

za wyjątkiem dni świątecznych; 

2) PSZOK Lubań mieszczący się przy ul. Bazaltowej 1 w Lubaniu, czynny w poniedziałek, wtorek, czwartek, 

piątek w godzinach od 7:00 do 18:00 oraz w sobotę w godzinach od 9:00 do 15:00. 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 2 – Poz. 1894

http://www.luban.ug.gov.pl/


§ 7. Właściciele nieruchomości w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

mogą dostarczać na PSZOK wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne, takie jak: 

1) papier, 

2) metale i tworzywa sztuczne oraz opakowania wielomateriałowe – zbieranych łącznie, 

3) szkło, 

4) bioodpady, 

5) odpady niebezpieczne, 

6) przeterminowane leki i chemikalia, 

7) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku 

przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji  

we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, 

8) zużyte baterie i akumulatory, 

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

10) meble i odpady wielkogabarytowe, 

11) odpady budowlane i rozbiórkowe, 

12) zużyte opony, 

13) odzież i tekstylia, 

14) papa. 

§ 8. Transport odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszkańcy zapewniają 

we własnym zakresie i na własny koszt. 

§ 9. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych. 

§ 10. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane i nie mogą być zanieczyszczone innymi 

odpadami, w przeciwnym razie pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli stwierdzi,  

że ich pochodzenie ma charakter inny niż komunalny. 

§ 11. Osoba dostarczająca odpady do PSZOK zobowiązana jest umieścić je w odpowiednich kontenerach 

pod nadzorem pracownika. Pracownik PSZOK nie zajmuje się rozładunkiem odpadów. 

§ 12. Odpady komunalne zebrane w PSZOK powinny być odbierane stosownie do potrzeb, 

z uwzględnieniem stopnia zapełnienia kontenerów przeznaczonych do zbierania odpadów. 

§ 13. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług lub jej niewykonania przez przedsiębiorcę 

odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lubań lub przez prowadzącego 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, właściciele nieruchomości mogą zgłaszać do Urzędu 

Gminy Lubań: 

1) pisemnie na adres Urzędu Gminy Lubań, ul. Dąbrowskiego 18, 59-800 Lubań; 

2) telefonicznie – nr telefonu 75 646 59 31; 

3) osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Lubań, pokój nr 3, 

4) elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP). 

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać w szczególności: 

1) imię i nazwisko zgłaszającego; 

2) adres do korespondencji zgłaszającego; 

3) adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie; 

4) krótki opis zdarzenia. 
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3. Zgłoszenia będą niezwłocznie przekazywane do przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne  

od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lubań lub do prowadzącego PSZOK. 

4. Po rozpatrzeniu zgłoszenia właściciel nieruchomości otrzyma odpowiedź w terminie nie dłuższym  

niż 30 dni od dnia wpływu zgłoszenia do Urzędu Gminy Lubań w formie, w której zgłoszenie zostało złożone. 

5. Jeżeli w zgłoszeniu nie wskazano adresu wnoszącego i rozpatrujący zgłoszenie nie ma możliwości 

ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, zgłoszenie pozostawia się bez rozpatrzenia. 

§ 14. Traci moc uchwała nr XVI/137/2016 Rady Gminy Lubań z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie 

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

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów zmieniona uchwałą nr XXXI/243/2017 z dnia 

27 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/137/2016 Rady Gminy Lubań z dnia 10 czerwca 

2016 r. w sprawie szczegółowego określenia sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubań. 

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady Gminy Lubań: 

Teresa Trefler 
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