
UCHWAŁA NR XXXV/257/14
RADY GMINY ŁUBNIANY

z dnia 24 lutego 2014 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łubniany

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz.1399), 

Rada Gminy Łubniany uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa 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. 

§ 2. 1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują 
mieszkańcy, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą odbierane następujące rodzaje odpadów 
komunalnych z uwzględnieniem częstotliwości odbioru określonych w §3 ust. 1 niniejszej uchwały: 

a) w systemie pojemnikowym: 

- odpady komunalne zmieszane, 

- odpady komunalne ulegające biodegradacji.

b) w systemie workowym: 

- odpady komunalne zbierane selektywnie, w tym: szkło, papier, tworzywa sztuczne, opakowania 
wielomateriałowe, metale, 

- odpady komunalne ulegające biodegradacji (dotyczy okresu, w którym powstaje zwiększona ilość odpadów 
biodegradowalnych).

2.  W zamian za uiszczoną opłatę, o której mowa w §1 będą odbierane od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych bez limitu ilości podczas zbiórek prowadzonych zgodnie z ustalonym harmonogramem meble 
i odpady wielkogabarytowe (w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny o większych gabarytach), a także 
zużyte opony o których mowa w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubniany.

§ 3. 1. Ustala się, że odpady komunalne będą odbierane od właścicieli nieruchomości według ustalonego przez 
przedsiębiorstwo wywozowe harmonogramu, zgodnie z następującą częstotliwością: 

1) odpady komunalne zmieszane odbierane w cyklu dwutygodniowym; 

2) odpady komunalne zbierane selektywnie odbierane w cyklu miesięcznym; 

3) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady 
zielone odbierane: 

- w cyklu miesięcznym w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia, 

- w cyklu dwutygodniowym w okresie od 1 maja do 31 października. 

4) meble i odpady wielkogabarytowe (w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny o większych gabarytach), 
a także zużyte opony z samochodów osobowych i pojazdów jednośladowych odbierane podczas zbiórek 
prowadzonych jeden raz na pół roku.

§ 4. 1. W ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości 
mogą oddawać do mobilnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ustawionego jeden raz na pół 
roku, według ustalonego harmonogramu następujące rodzaje odpadów: 

1) zużyte baterie i akumulatory; 

2) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 
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3) przeterminowane leki i chemikalia; 

4) odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości nie większej niż 0,12 m3 /pół roku.

§ 5. 1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina 
przejmuje obowiązek wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w pojemniki oraz worki, stosownie do norm 
przyjętych w ust. 2, służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie pojemników w odpowiednim 
stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. 

2. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina wyposaży właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych, w zależności od wybranej przez właściciela nieruchomości opcji gromadzenia 
odpadów komunalnych, w pojemniki i worki według następujących norm: 

1) nieruchomość zamieszkała przez 1 do 4 osób będzie wyposażona: 

- w jeden pojemnik o pojemności 120 l na odpady komunalne zmieszane, 

- jeden worek/miesiąc w kolorze żółtym o pojemności 120 l na odpady komunalne zebrane selektywnie dla 
frakcji: tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, 

- jeden worek/miesiąc w kolorze zielonym o pojemności 120 l na odpady komunalne zebrane selektywnie dla 
frakcji: szkło, 

- jeden worek/miesiąc w kolorze niebieskim o pojemności 120 l na odpady komunalne zebrane selektywnie 
dla frakcji: papier.

2) nieruchomość zamieszkała przez 5 do 10 osób będzie wyposażona: 

- w jeden pojemnik o pojemności 240 l na odpady komunalne zmieszane, 

- dwa worki/miesiąc w kolorze żółtym o pojemności 120 l na odpady komunalne zebrane selektywnie dla 
frakcji: tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, 

- jeden worek/miesiąc w kolorze zielonym o pojemności 120 l na odpady komunalne zebrane selektywnie dla 
frakcji: szkło, 

- jeden worek/miesiąc w kolorze niebieskim o pojemności 120 l na odpady komunalne zebrane selektywnie 
dla frakcji: papier.

3) nieruchomość zamieszkała bez względu na ilość osób, w przypadku gdy odpady ulegające biodegradacji 
i odpady zielone nie są  kompostowane na przydomowym kompostowniku będzie wyposażona: 

- w jeden pojemnik o pojemności 240 l na odpady komunalne ulegające biodegradacji i odpady zielone, 

- dodatkowo raz do roku w komplet 10 sztuk biodegradowalnych worków o pojemności 120 l w okresie 
występowania zwiększonej ilości trawy oraz liści.

4) nieruchomości, na których zamieszkuje powyżej 10 osób, będą wyposażone w odpowiednio większą ilość 
pojemników i worków proporcjonalnie do liczby osób, z uwzględnieniem norm określonych w punktach: 1 i 2; 

5) nieruchomości, na których nie jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów: 

- zamieszkała przez 1 do 3 osób zostanie wyposażona w pojemnik na odpady komunalne zmieszane 
o pojemności 240 l, 

- zamieszkała przez 4 do 7 osób zostanie wyposażona w dwa pojemniki na odpady komunalne zmieszane 
o pojemności 120 l i 240 l, 

- zamieszkała przez 8 i więcej osób zostanie wyposażona w dwa pojemniki na odpady komunalne zmieszane 
o pojemności 240 l każdy,

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/206/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany. 
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego z mocą obowiązywania od dnia 1 lipca 2014 r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Łubniany

Albert Wiench
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