UCHWAŁA NR XXXVI/233/2013
RADY GMINY LUBSZA
z dnia 23 maja 2013 r.
w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) oraz art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Gminy Lubsza uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują
mieszkańcy, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
1. Od właściciela nieruchomości zamieszkałej odbiera się odpady komunalne zgromadzone w pojemnikach
przeznaczonych do zbierania odpadów, określonych w uchwale w sprawie regulaminu utrzymania czystości
i porządku w gminie Lubsza, zwanego dalej „regulaminem” .
2. Bezpośrednio od właściciela nieruchomości zamieszkałej odbiera się następujące rodzaje odpadów
komunalnych:
1) szkło opakowaniowe w pojemnikach koloru zielonego - w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej;
2) szkło opakowaniowe w pojemnikach koloru zielonego dla szkła kolorowego i pojemnikach koloru białego
dla szkła bezbarwnego - w zabudowie wielorodzinnej;
3) bioodpady w pojemnikach koloru brązowego;
4) pozostałe odpady w pojemnikach koloru czarnego lub szarego.
3. Odbieranie innych odpadów komunalnych selektywnie zbieranych, niewymienionych w ust. 2 powyżej,
odbywać się będzie w następujący sposób:
1) do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych dostarcza się: tworzywa sztuczne, papier,
metale, opakowania wielomateriałowe, szkło, bioodpady, odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane,
opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory, nieużyteczne lekarstwa,
chemikalia, oleje i inne komunalne odpady niebezpieczne;
2) do pomocniczych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych dostarcza się: opakowania
z tworzyw sztucznych, metale, opakowania wielomateriałowe oraz papier i tekturę;
3) w aptekach i punktach aptecznych prowadzona jest zbiórka przeterminowanych i niewykorzystanych
lekarstw;
4) w szkołach, w budynkach użyteczności publicznej prowadzona jest zbiórka zużytych baterii;
5) w punktach serwisowych motoryzacyjnych prowadzona jest zbiórka zużytych akumulatorów,
przepracowanych olejów, płynów chłodniczych, płynów hamulcowych, filtrów olejowych oraz powietrza;
6) w sklepach z artykułami motoryzacyjnymi oraz na stacjach benzynowych prowadzone jest zbiórka
zużytych akumulatorów;
7) w specjalistycznych firmach prowadzona jest zbiórka lamp fluorescencyjnych, przepracowanych olejów
oraz zużytych akumulatorów;
8) w sklepach ze sprzętem elektrotechnicznym prowadzona jest zbiórka zużytych baterii i akumulatorów.
4. Do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz do pomocniczych punktów
selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściciel nieruchomości zamieszkałej dostarcza odpady
własnym transportem i na własny koszt. Wszystkie wymienione odpady są przyjmowane nieodpłatanie.
§ 2. W punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz pomocniczych punktach
selektywnego zbierania odpadów komunalnych nie są przyjmowane odpady od właścicieli nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy (niezamieszkałych), na których odpady komunalne są wytwarzane.
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§ 3. 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości zamieszkałej opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi zapewnia się w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej następujące
objętości pojemników i częstotliwości ich opróżniania. Dopuszcza się stosowanie pojemników o większych
objętościach, przy zachowaniu określonej poniżej częstotliwości ich opróżniania.
Harmonogram
odbierania przez
operatora

Mikro
Małe
Średnie
Duże
gospodarstwa gospodarstwa gospodarstwa gospodarstwa
1 osobowe
2 osobowe
3 osobowe
4 osobowe
i większe
Zabudowa jednorodzinna i zagrodowa
Pojemność [l]
co
2
tygodnie
odpady zmieszane
110 lub 120
180
240
240
pozostałe w przypadku nie
zadeklarowania
selektywnego zbierania
co 2 tygodnie
odpady zmieszane
80 110 lub 120
140
140
pozostałe w przypadku
zadeklarowania
selektywnego zbierania
szkło
raz na kwartał
60
80
110 lub 120
110 lub 120
bioodpady
co 2 tygodnie
60
60
80
80
2. W zabudowie wielorodzinnej wymagane objętości zapewnia się w pojemnikach zbiorczych, wspólnych
dla określonych budynków zamieszkania zbiorowego. Objętość pojemników stanowi wielokrotność
określonych w regulaminie pojemności pojemników dla gospodarstw mikro, małych, średnich oraz dużych
wynikającą z liczby poszczególnych gospodarstw domowych znajdujących się w budynku lub budynku
zamieszkania zbiorowego, z uwzględnieniem harmonogramu opróżniania pojemników.

Zabudowa wielorodzinna
odpady zmieszane w przypadku nie zadeklarowania
selektywnego zbierania
odpady zmieszane pozostałe w przypadku zadeklarowania
selektywnego zbierania
szkło
bioodpady

Harmonogram odbierania
przez operatora
co 2 tygodnie
co 2 tygodnie
raz na kwartał
co 2 tygodnie

3. Odpady są odbierane od mieszkańców z nieruchomości zamieszkałych (na których zamieszkują
mieszkańcy) w regularnym cyklu, zawsze w określonym dniu tygodnia zgodnie z harmonogram odbierania
odpadów z nieruchomości zamieszkałych, udostępnianym przez operatora.
4. Odpady są odbierane od nieruchomości zamieszkałych od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 do
18:00.
5. Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych będą świadczyły usługi od poniedziałku do
soboty od godziny 10.00 do 18.00, przyjmując nieograniczoną ilość selektywnie zebranych odpadów, o których
mowa w § 1 ust. 3 powyżej.
§ 4. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
niezamieszkałych:
1) odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy
niezamieszkałych odbywa się na podstawie umowy właściciela nieruchomości z przedsiębiorcą
świadczącym usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, z uwzględnieniem określonych
w regulaminie minimalnych pojemności pojemników;
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2) częstotliwość odbierania odpadów należy dostosować indywidualnie do potrzeb, tak aby nie dopuszczać do
przepełniania się pojemników;
3) odbieranie odpadów zmieszanych oraz bioodpadów powinno odbywać się co dwa tygodnie;
4) na drogach publicznych kosze na śmieci powinny być opróżniane z częstotliwością zapobiegającą ich
przepełnieniu, jednak nie rzadziej niż co 2 w tygodnie.
§ 5. Uchyla się Uchwałę Nr XXXIV/219/2013 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 marca 2013r. 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 Wójtowi Gminy Lubsza.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Lubsza
mgr Janina Wcisło
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