Uchwała Nr XXXI/224/2013
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 10 czerwca 2013 roku
zmieniająca uchwałę Nr XXIX/209/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 25 kwietnia 2013
roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubniewice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gmin (tekst jednolity
Dz. U. z 2013r., poz. 594) i art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 391 z późn. zm.), po uzyskaniu opinii
Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:
§1
W uchwale Nr XXIX/209/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubniewice, wprowadza się zmiany:
1) § 2 ust 4 otrzymuje brzmienie: Odpady zbierane selektywnie tj. papier, tektura, tworzywa
sztuczne, odpady metalowe, opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji
i odpady zielone należy zbierać do pojemników o pojemnościach określonych w § 9 ust. 2.
2) W § 2 ust dodaje się ust. 4a o treści: Szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego
i kolorowego należy gromadzić w pojemnikach lub workach o pojemnościach określonych
w § 9 ust. 2a pkt. 1 i 2.
3) § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Odpady zbierane selektywnie tj. papier, makulatura
tworzywo sztuczne, odpady metalowe, opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające
biodegradacji i odpady zielone gromadzone będą w pojemnikach o pojemności 60l, 80l,
120l, 240l, 1100l.
4) W § 9 ust dodaje się ust. 2a o treści: Szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i
kolorowego będą gromadzone w pojemnikach lub workach w kolorze zielonym o pojemności:
1. worki od 80l do 120l
2. pojemniki 120l, 240l, 1100l.
5) Uchyla się § 12.
6) § 14 otrzymuje brzmienie: Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w
szczególności: drogach publicznych, chodnikach, drogach wewnętrznych, parkach, placach,
przystankach, odpady komunalne należy gromadzić w kosze uliczne o pojemności od 20l do
50l, usytuowane w odległościach nie rzadziej niż 50 m.
7) W §16 uchyla się ust. 2
8) § 16 ust. 4 otrzymuje brzmienie: Do pojemnika na opakowania z tworzyw sztucznych, papier,
tekturę, opakowań z metali i opakowań wielomateriałowych zabrania się wrzucać:
1. tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii,
2. opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach,
3. opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych,
4. opakowań z zawartością,
5. kalki technicznej,
6. prospektów foliowych i lakierowanych katalogów.
9) W § 16 uchyla się ust. 6.
10) W § 16 uchyla się ust. 9.
11) § 18 ust. 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: Odpady zbierane selektywnie:
a. papier, makulatura tworzywo sztuczne, odpady metalowe, opakowania
wielomateriałowe zgromadzone w pojemnikach ustawionych na nieruchomościach
zamieszkałych i nie zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej,
odbierane raz na tydzień,

b. szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego będą gromadzone w
pojemnikach lub workach ustawionych na nieruchomościach zamieszkałych i nie
zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej, odbierane raz na miesiąc.
12) § 30 otrzymuje brzmienie: Zobowiązuje się z wyjątkiem postanowień §32 do
przeprowadzania obowiązkowej deratyzacji raz w roku - w kwietniu.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłodzenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 391 z późn. zm.) uchwalenie regulaminu utrzymania
czystości i porządku należy do kompetencji rady gminy. Zakres uregulowań regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy, określony w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach i stanowi katalog zamknięty.
W regulaminie zmieniono system sortowania odpadów komunalnych z pojemników na worki
i pojemniki. W pojemniki gromadzone będą: zmieszane odpady komunalne oraz odpady zbierane
selektywnie tj. papier, makulatura tworzywa sztuczne, odpady metalowe, opakowania
wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone. Szkło i odpady opakowaniowe
ze szkła bezbarwnego i kolorowego będą gromadzone w pojemnikach lub workach w zależności od
rodzaju zabudowy.
Zmiana systemu sortowania odpadów spowodowana jest charakterem zabudowy, znajdującą
się w pobliżu linią sortowniczą i aspektem organizacyjnym. Odebrane odpady komunalne, będą
trafiały do instalacji gdzie na linii sortowniczej zostaną posegregowane i oczyszczone. Segregacja
odpadów w pojemniki i worki pozwali na uzyskanie lepszej jakości surowców wtórnych.
Przedmiotowa uchwała Rady Miejskiej w Lubniewicach, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy, została
zaopiniowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sulęcinie.
Zmiana regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubniewice ma na celu
dostosowanie jego zapisów do wymogów znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dodatkowo wprowadza ona nowe zasady gromadzenia
i odbierania odpadów komunalnych.
W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

