
 

 

UCHWAŁA NR XVI/112/20 

RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE 

z dnia 19 maja 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie usług świadczonych w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 6r ust. 3 – 3b i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.1)) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Lubinie nr XI/77/19 z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie usług 

świadczonych w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 6848) zmienionej uchwałą nr XII/90/19  Rady Miejskiej w Lubinie 

z dnia 13 grudnia 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie usług świadczonych w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 7502) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Z wyjątkiem mebli i innych odpadów wielkogabarytowych odpady, o których mowa w ust. 1, 

odbiera się, o ile zostały zebrane: 

1) w pojemnikach lub workach dostarczonych właścicielowi nieruchomości przez Gminę Miejską Lubin, 

lub 

2) w pojemnikach półpodziemnych spełniających wymagania określone przepisami regulaminu 

utrzymania czystości i porządku obowiązującego na terenie Gminy Miejskiej Lubin.”; 

2) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Odpady, o których mowa w ust. 1, odbiera się, o ile zostały zebrane: 

1) w pojemnikach lub workach dostarczonych właścicielowi nieruchomości przez Gminę Miejską 

Lubin, lub 

2) w pojemnikach półpodziemnych spełniających wymagania określone przepisami regulaminu 

utrzymania czystości i porządku obowiązującego na terenie Gminy Miejskiej Lubin.”; 

3) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„§ 7. 1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadami 

komunalnymi Gmina Miejska Lubin: 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 2020 oraz z 2020 r. poz. 150 

i 284. 
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1) wyposaża nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych w ilości 

i pojemności niezbędnej do spełnienia przez właścicieli tych nieruchomości obowiązków w zakresie 

zbierania i przekazywania do odebrania odpadów komunalnych; 

2) utrzymuje dostarczone pojemniki w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym  i technicznym. 

2. Usługi, o których mowa w ust. 1, nie obejmują pojemników półpodziemnych oraz elementów 

wyposażania takich pojemników, w tym worków typu Big–Bag.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lubina. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2020 r. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej: 

Bogusława Potocka 
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