
UCHWAŁA NR NR XXII/140/2020
RADY MIASTA LUBAŃ

z dnia 28 kwietnia 2020 r.

w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości na terenie miasta Lubań i zagospodarowania tych odpadów.

Na podstawie art. 6r ust. 3-3d, w związku z art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządzku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) po zasięgnięciu opinii wydanej przez 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaniu, Rada Miasta 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 właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności: 

1. częstotliwość odbierania odpadów komunalnych, 

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 właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego 
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

§ 2. 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi: 

1) nieruchomości zamieszkane w zabudowie wielorodzinnej oraz nieruchomości niezamieszkałe wyposażane będą 
w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów biodegradowalnych, niesegregowanych (zmieszanych) oraz 
pojemniki do selektywnej zbiórki papieru, szkła oraz metali i tworzyw sztucznych, 

2) nieruchomości niezamieszkane i zamieszkane w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej, a także domki 
letniskowe lub inne nieruchomośći wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wyposażane będą 
w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów biodegradowalnych, niesegregowanych (zmieszanych) oraz 
worki do selektywnej zbiórki: papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych.

2.  Rodzaj oraz ilość pojemników i worków, w jakie będą wyposażane nieruchomości, będzie zgodna 
z wymaganiami określonymi w uchwale Rady Miasta Lubań w sprawie regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie miasta Lubań.

§ 3. Odpady komunalne odbierane będą od właścicieli nieruchomości zamieszkanych z częstotliwością: 

1. z zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacyjnej: 

a) odpady niesegregowane (zmieszane) – co dwa tygodnie; 

b) zbierane selektywnie: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne – raz w miesiącu, każda z trzech wymienionych 
frakcji osobno; 

c) bioodpady (z wyłączeniem odpadów zielonych) – co dwa tygodnie;

2. z zabudowy wielorodzinnej i nieruchomości niezamieszkałych: 

a) odpady niesegregowane (zmieszane) – minimum raz w tygodniu, w zależności od możliwości ustawienia 
odpowiedniej ilości pojemników, 

b) zbierane selektywnie: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne - minimum co dwa tygodnie, 

c) bioodpady (z wyłączeniem odpadów zielonych) – minimum raz w tygodniu, w zależności od możliwości 
ustawienia odpowiedniej ilości pojemników.

§ 4. 1. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości odbywa się zgodnie z harmonogramem 
ustalonym z podmiotem odbierającym odpady. 
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2.  Harmonogram dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Lubań www.miastoluban.pl oraz 
podmiotu odbierającego odpady z terenu miasta Lubań.

§ 5. Odpady zielone – gałęzie drzew i krzewów, które powstały na nieruchomości, w ilości do 7 metrów 
sześciennych rocznie, odbierane będą przez podmiot, z którym gmina ma podpisaną umowę na transport odpadów 
komunalnych, po indywidualnym zgłoszeniu przez właściciela nieruchomośći i zamówieniu (odpłatnym) 
odpowiedniego kontenera u ww podmiotu. 

§ 6. Odpady budowlano – remontowe i rozbiórkowe, które powstały na terenie nieruchomości, w ilości do 
7 metrów sześciennych rocznie, odbierane będą przez podmiot, z którym gmina ma podpisana umowę na transport 
odpadów komunalnych, po indywidualnym zgłoszeniu przez właściciela nieruchomości i zamówieniu (odpłatnym) 
odpowiedniego kontenera u ww. podmiotu. 

§ 7. 1. Na terenie miasta Lubań funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), 
mieszczący się przy Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich przy ul. Bazaltowej 1 w Lubaniu. 

2. Właściciele nieruchomości w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mogą złożyć na 
terenie PSZOK wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne, takie jak: 

1) papier 

2) metale 

3) tworzywa sztuczne, 

4) opakowania wielomateriałowe, 

5) szkło, 

6) przeterminowane leki i chemikalia, 

7) zużyte baterie i akumulatory, 

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

9) meble i odpady wielkogabarytowe, 

10) zużyte opony pojazdów osobowych, 

11) odpady budowlane i rozbiórkowe 

12) tekstylia i odzież, 

13) odpady biodegradowalne, w tym odpady zielone z parków, ogrodów, trawników, 

14) odpady niebezpieczne, 

15) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwach domowych w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji o prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 
krwi, w tym zużyte igły i strzykawki. 

16) papa, 

17) styropian opakowaniowy.

3.  Informacje dotyczące punktu, w tym godziny jego otwarcia, dostępne są na stronie internetowej Urzędu 
Miasta Lubań www.miastoluban.pl 

4.  Uzupełniającymi punktami selektywnego zbierania odpadów komunalnych, działającym w ograniczonym 
zakresie, są prowadzone przez podmioty gospodarcze na terenie miasta Lubań punkty zajmujące się skupowaniem 
od mieszkańców poszczególnych rodzajów wyselekcjonowanych z odpadów komunalnych surowców wtórnych. 

5.  Gmina może zorganizować zbiórkę wybranych odpadów w dodatkowych miejscach. 

6.  Informacje dotyczące lokalizacji punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
zużytych baterii oraz przeterminowanych leków dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Lubań 
www.miastoluban.pl
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§ 8. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne 
z terenu miasta Lubań lub przez prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, 
właściciele nieruchomości mogą zgłaszać do Urzędu Miasta Lubań – Referatu ds. Opłat za Zagospodarowanie 
Odpadów, mieszczącego się przy ul. 7-mej Dywizji 14. 

2.  Nieprawidłowości można zgłaszać osobiście, pisemnie lub telefonicznie pod numerem 75 64 56 600, od 
poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu, nie później niż w ciągu 3 dni, od dnia zaistnienia zdarzenia. 

3.  Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko właściciela nieruchomości, adres zamieszkania/adres 
siedziby, telefon kontaktowy, adres nieruchomości, której dotyczy nieprawidłowość oraz rodzaj nieprawidłowości. 

4.  Po rozpatrzeniu zgłoszenia właściciel nieruchomości otrzyma odpowiedź w terminie nie dłuższym niż 
30 dni od dnia wpływu zgłoszenia do Urzędu Miasta w Lubaniu, w formie, w której zgłoszenie zostało złożone.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubań. 

§ 10. Traci moc uchwała nr XVIII/128/2016 Rady Miasta Lubań z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie sposobu 
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie 
Gminy Miejskiej Lubań i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2016 r., poz. 998) oraz Uchwała 
nr XLIII/298/2017 z dnia 21grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/128/2016 Rady Miasta Lubań 
z dnia 23 lutego 2016 roku (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2016 roku, poz. 998) w sprawie sposobu i zakresu świadczenia 
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Lubań 
i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2017 roku, poz. 5587). 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 czerwca 2020 roku. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

Kamil Glazer
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Uzasadnienie
Ustawodawca treścią art. 6 r ust.3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązał gminy do 
uchwalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 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 punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 
Gmina Miejska Lubań przedmiotową uchwałę podjęła w 2016 roku, zmieniana była nieznacznie w 2017 roku. 
Jednakże uchwalona w dniu 12 lipca 2019 r. nowelizacja Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zmianami), nałożyła na gminy obowiązek w terminie do 
12 miesięcy od wejścia w życie ustawy tj. do 6 września 2020 roku dostosowania regulaminów utrzymania 
czystości i porządku do przepisów wyżej cytowanej ustawy (art. 4a ust.3). Nowelizacja ustawy, a w szczególności 
treść art. 4 ustawy, nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek selektywnego zbierania i odbierania odpadów 
komunalnych obejmujących: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło,odpady opakowaniowe wielomateriałowe 
oraz bioodpady. Ustawa określa także wykaz odpadów selektywnie zbieranych, które mieszkańcy mogą oddawać 
do PSZOK. Zmiany te zostały odpowiednio uwzględnione w nowym Regulaminie, który to został przedstawiony 
radzie miasta do nowelizacji. W związku z nowelizacją ustawy oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku 
w gminie miejskiej Lubań zachodzi więc konieczność dostosowania prawnego dotychczas obowiązującej uchwały 
rady miasta Lubań w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Lubań i zagospodarowania tych odpadów. 
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