
 

 

UCHWAŁA NR XII/190/20 

RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

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

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

przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności 

częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług 

przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

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

Dz. U. z 2020, poz. 713 ze zmianami) oraz art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), po zasięgnięciu opinii 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Rada Miejska w Lubawce uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się, że w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane 

są powstałe na terenie nieruchomości: 

1) zmieszane odpady komunalne – w każdej ilości; 

2) segregowane odpady komunalne, tj. papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe 

wielomateriałowe, bioodpady – w każdej ilości; 

3) meble i odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektroniczny lub elektryczny, zużyte 

baterie i akumulatory – w każdej ilości, zebrane selektywnie w sposób określony w Regulaminie 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubawka, które zostaną odebrane przez podmiot 

uprawniony według ustalonego harmonogramu odbioru lub przekazane do Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych według potrzeb właściciela nieruchomości; 

4) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne powstałe podczas drobnych remontów 

wykonywanych przez właścicieli nieruchomości: 

a) w ilości nie większej niż 0,15 m3 od jednego gospodarstwa domowego rocznie – odpady te należy 

przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, 

b) w ilości ponad 0,15 m3 - odbiór tych odpadów odbywa się na podstawie umowy zawartej przez 

właściciela nieruchomości z podmiotem zajmującym się zbieraniem odpadów komunalnych; 

5) odpady w postaci przeterminowanych leków – według potrzeb właściciela nieruchomości, przy czym 

odpady te należy umieszczać w oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w miejscach wskazanych  

lub przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych; 

6) odpady niebezpieczne, chemikalia, odpady z tekstyliów i odzieży, 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  
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igieł i strzykawek– w każdej ilości, zebrane selektywnie w sposób określony w Regulaminie utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Lubawka, przekazane do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych. 

2. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzony jest na terenie miasta Lubawka. 

3. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Lubawka przejmuje 

na siebie obowiązki właściciela nieruchomości w postaci wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące  

do zbierania odpadów komunalnych. 

§ 2. 1. Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wynosi: 

1) dla zmieszanych odpadów komunalnych – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; 

2) dla zmieszanych odpadów komunalnych z zabudowy wielorodzinnej – nie rzadziej niż raz na tydzień; 

3) dla segregowanych odpadów komunalnych: metale, tworzywa sztuczne - nie rzadziej niż raz na dwa 

tygodnie; 

4) dla segregowanych odpadów komunalnych: szkło i papier – nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc; 

5) dla segregowanych odpadów komunalnych - bioodpadów: 

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

b) w okresie od 1 listopada do 31 marca – nie rzadziej niż raz na miesiąc, przy czym częstotliwość odbioru 

tych odpadów z terenu nieruchomości ma gwarantować nieprzepełnianie się pojemników lub worków. 

2. Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszkańcy Gminy Lubawka mogą 

przekazać bezpłatnie odpady komunalne zbierane w sposób selektywny: 

1) papier, 

2) metale, 

3) tworzywa sztuczne, 

4) szkło, 

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

6) bioodpady, 

7) odpady niebezpieczne, 

8) przeterminowane leki i chemikalia, 

9) 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 igieł i strzykawek, 

10) zużyte baterie i akumulatory, 

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

12) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

13) zużyte opony, 

14) odpady budowlane i rozbiórkowe, 

15) odpady tekstyliów i odzieży. 

3. Transport odpadów komunalnych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszkańcy 

gminy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. 

4. Lokalizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i godziny przyjmowania odpadów 

zostaną podane do publicznej wiadomości na stornie internetowej Gminy Lubawka oraz przedsiębiorcy 

świadczącego usługi odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców. 
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§ 3. Odbieranie odpadów komunalnych odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez gminę 

z przedsiębiorcą. Harmonogram podawany jest do wiadomości właścicielom nieruchomości, od których 

odbierane są odpady komunalne. 

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

od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, 

właściciel nieruchomości może niezwłocznie zgłosić w formie pisemnej, telefonicznej lub e-mailowo  

do Urzędu Miasta Lubawka, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia zaistnienia zdarzenia. 

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

1) datę zdarzenia, 

2) dane właściciela i adres nieruchomości, której dotyczy zdarzenie, 

3) krótki opis zdarzenia, 

4) podpis właściciela nieruchomości. 

§ 5. Traci moc uchwała nr VII/171/16 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych  

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawka. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2021 r., po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym  

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubawce: 

Michał Ołdak 
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