Uchwała Nr XXVII/196/2013
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 15 marca 2013 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/168/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 grudnia
2012r. 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 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gmin (tekst jednolity
Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) i art. 6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 391 z późn. zm.), Rada
Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:
§1
W uchwale Nr XXIII/168/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, wprowadza się
zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie: W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę, za
gospodarowanie odpadami komunalnymi:
1. wyposaża się nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych
oraz zapewnia się utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym.
2. Odbierane będą wytworzone w gospodarstwach domowych następujące frakcje
odpadów komunalnych:
a. komunalne odpady niesegregowane (zmieszane) – w każdej ilości;
b. papier, tektura, metal, tworzywo sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło,
odpady opakowaniowe ze szkła, odpady ulegające biodegradacji, odzież i tekstylia z
materiałów naturalnych, meble i inne odpady wielkogabarytowe, przeterminowane
leki, chemikalia, zużyte baterie, akumulatory, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny, odpady budowlano – remontowe i rozbiórkowe zebrane w sposób
selektywny – w każdej ilości.
2) § 4 otrzymuje brzmienie: Mieszkańcy Gminy Lubniewice są zobowiązani we własnym zakresie
dostarczyć odpady komunalne wymienione w § 4 ust. 2 pkt 2 do Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych.
3) § 6 ust 1 otrzymuje brzmienie: Odpady niesegregowane (zmieszane) odbierane są
bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych (tj. z terenu nieruchomości) w
zabudowie wielorodzinnej raz na tydzień, zgodnie z harmonogramem.
4) W § 6 dodaje się ust 1a o treści: Odpady niesegregowane (zmieszane) odbierane są
bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych (tj. z terenu nieruchomości) w
zabudowie jednorodzinnej raz na dwa tygodnie, zgodnie z harmonogramem.
5) § 6 ust 2 otrzymuje brzmienie: Odpady segregowane tj. papier i makulaturę, szkło i odpady
opakowaniowe ze szkła (bezbarwne i kolorowe), tworzywa sztuczne, metale i opakowania
wielomateriałowe odbierane są bezpośrednio od właścicieli (tj. z terenu nieruchomości),
zgodnie z harmonogramem:
1. Od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej raz na tydzień.
2. Od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej:
a. raz w miesiącu – w okresie od września do maja;
b. raz na dwa tygodnie – w okresie od czerwca do sierpnia.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
§3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie
od 1 lipca 2013 roku.

