
Tekst jednolity uwzględniający Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego         
Nr NK-N.4131.67.3.2016.JB z dnia 14 kwietnia 2016r. 
 

 
 

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 miasta Lubań      

i zagospodarowania tych odpadów. 
 

 
Na podstawie art. 6r ust. 2a i 3 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia              
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2013r., 
poz. 1399 ze zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) po zasięgnięciu opinii wydanej przez 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaniu, Rada Miasta Lubań 
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) (Stwierdzono nieważność: Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody 
Dolnośląskiego Nr NK-N.4131.67.3.2016.JB z dnia 14 kwietnia 2016r.),      
2) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych, 
3) sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych, 
4) tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków 
niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady 
komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

 
§ 2 

 
1. Ustala się, iż  w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi: 
1) nieruchomości zamieszkane  i niezamieszkane wyposażane będą w pojemniki 
przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, 
2) nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacyjnej 
wyposażane będą w worki służące do zbierania następujących komunalnych 
odpadów segregowanych: papier i tektura, szkło i opakowania szklane, tworzywa 
sztuczne, opakowania z metalu i wielomateriałowe. 



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 
 

(Stwierdzono nieważność: Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego     
Nr NK-N.4131.67.3.2016.JB z dnia 14 kwietnia 2016r.).   
 

 
§ 4 

 
(Stwierdzono nieważność: Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego    
Nr NK-N.4131.67.3.2016.JB z dnia 14 kwietnia 2016r.).      
 
 

§ 5 
 

(Stwierdzono nieważność: Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego     
Nr NK-N.4131.67.3.2016.JB z dnia 14 kwietnia 2016r.).      
 
 

§ 6 
 

Odpady komunalne odbierane będą od właścicieli  nieruchomości z częstotliwością: 
1) Z obszarów zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacyjnej: 
a)  odpady zmieszane – co tydzień; 
b) zbierane selektywnie: papier i tektura, szkło i opakowania szklane, tworzywa 
sztuczne, opakowania z metalu i wielomateriałowe – raz w miesiącu, każda z trzech 
wymienionych frakcji osobno; 
c) bioodpady – co dwa tygodnie; 
d) odpady posortownicze w przypadku prowadzonej selektywnej zbiórki – co dwa 
tygodnie. 
2) Z obszarów zabudowy wielorodzinnej, zabudowy śródmiejskiej, budynków 
zamieszkania zbiorowego, budynków użyteczności publicznej, działalności 
gastronomicznej, hotelarskiej, medycznej, weterynaryjnej: 
a) odpady zmieszane – jeden – trzy razy w tygodniu, w zależności od możliwości 
ustawienia odpowiedniej ilości pojemników; 
b) zbierane selektywnie: papier i tektura, szkło i opakowania szklane, tworzywa 
sztuczne, opakowania z metalu i wielomateriałowe – co dwa tygodnie; 
c) bioodpady – co dwa tygodnie, natomiast w okresie od kwietnia do października – 
co tydzień; 
d) odpady posortownicze w przypadku prowadzonej selektywnej zbiórki – jeden – 
trzy razy w tygodniu, w zależności od możliwości ustawienia odpowiedniej ilości 
pojemników. 
3) Z pozostałych obszarów wyżej nie wymienionych odbiór odpadów zmieszanych 
następuje minimum raz w tygodniu.  
 

 



§ 7  
 

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

 
§ 8 

 
Odpady zielone – gałęzie drzew i krzewów, które powstały na nieruchomości              
o powierzchni nie większej niż 800 m2 odbierane będą po indywidualnym zgłoszeniu 
do podmiotu odbierającego odpady, po wcześniejszym zamówieniu przez właściciela 
nieruchomości odpowiedniego kontenera.  
 

§ 9 
 

(Stwierdzono nieważność: Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego    
Nr NK-N.4131.67.3.2016.JB z dnia 14 kwietnia 2016r.).    
 
 

§ 10  
 

1. Na terenie miasta Lubań funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych (PSZOK), mieszczący się przy Centrum Utylizacji Odpadów Gmin 
Łużyckich przy ul. Bazaltowej 1 w Lubaniu. 
2 PSZOK to miejsce, w którym mieszkańcy miasta w ramach opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, mogą zostawić wytwarzane przez siebie, 
selektywnie zebrane odpady komunalne, takie jak: 

 
1) meble i inne odpady wielkogabarytowe – w każdej ilości, 

2) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pralki, lodówki, telewizory, 

radioodbiorniki, komputery, kalkulatory, itp.) – w każdej ilości, 

3) odpady budowlane i rozbiórkowe (drobny gruz) – jednorazowo w ilości 

do 300 kg, 

4) odpady zielone – jednorazowo w ilości do 100 kg, 

5) zużyte baterie i akumulatory, zużyte świetlówki, żarówki, jarzeniówki, 

lampy sodowe – w każdej ilości, 

6) zużyte opony – jednorazowo w ilości do 5 sztuk, 

7) przeterminowane leki – w każdej ilości,  

8) opakowania po chemikaliach i chemikalia, w tym pozostałości farb, 

lakierów, rozpuszczalników, kwasów, olejów, płynów do chłodnic, itp. –    

w każdej ilości, 

9) odpady ulegające biodegradacji inne niż zielone – w każdej ilości, 

http://www.miastoluban.pl/


10) papier i tektura – w każdej ilości, 

11) metal – w każdej ilości, 

12) tworzywa sztuczne – w każdej ilości, 

13) szkło i opakowania ze szkła – w każdej ilości, 

14) opakowania wielomateriałowe – w każdej ilości, 

15) odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji – w każdej ilości, 

16) odzież – w każdej ilości, 

17) tekstylia – w każdej ilości, 

18) papa – w każdej ilości, 

19) styropian – w każdej ilości.  

3. Informacje dotyczące punktu, w tym godziny jego otwarcia, dostępne są na 

stronie internetowej Urzędu Miasta Lubań www.miastoluban.pl. 

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

§ 11 
 

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. 
 

§ 12 
  
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubań. 
 

        § 13  
 

Traci moc uchwała Nr XXIX/213/2012 Rady Miasta Lubań z dnia 30 października 
2012r. w sprawie  sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej 

http://www.miastoluban.pl/
http://www.miastoluban.pl/


Lubań i zagospodarowania tych odpadów (Dz.Urz. Woj. Dol. z 2013r., poz. 221). 
 

       § 14 
 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, jednak nie wcześniej niż z dniem               
1 maja 2016 roku.    
 

 
 
 
 

Przewodniczący  
Rady Miasta  

 
                                                                     Jan Hofbauer 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


