
UCHWAŁA NR XXXIX/521/2017
RADY GMINY LUBICZ

z dnia 24 listopada 2017 r.

o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubicz

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz.U. z 2017 r., poz.1289 t.j.), po zasięgnieciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Toruniu uchwala sie, co nastepuje:

§ 1.  W uchwale nr XXIV/278/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubicz (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z dnia 9 sierpnia 2016 r., 
poz. 2858) wprowadza się następujące zmiany:

1) rozdział 4 otrzymuje brzmienie:

„Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego

§ 15. 1. Odbieranie odpadów komunalnych musi następować w terminach zapewniających właściwy 
stan sanitarno-porządkowy nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do wspólnego użytku 
publicznego.

§ 15. 2. Wywóz nieczystości ciekłych musi następować w terminach zapobiegających przepełnieniu 
i przelaniu się nieczystości na powierzchnię oraz przenikaniu do gruntu.

§ 16. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenów 
nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego:

1) odpady mokre (bioodpady):

a) w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada - nie rzadziej niż raz w tygodniu,

b) w okresie od 1 grudnia do 31 marca - odbiór łącznie z odpadami zmieszanymi 
z częstotliwością określoną w § 16 pkt. 3;

2) odpady suche oraz wyselekcjonowane: papier i tektura, tworzywa sztuczne i metale, szkło - 
nie rzadziej niż raz w miesiącu;

3) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - nie rzadziej niż raz w tygodniu w terenach zwartej 
zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej lub raz na dwa tygodnie na pozostałym terenie;

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe - odbiór według harmonogramu określonego przez gminę 
Lubicz nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy;

5) odpady z koszy ulicznych:

a) znajdujących się na terenie obiektów publicznych - nie rzadziej niż raz na dzień,

b) znajdujących się na pozostałym obszarze - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;

6) odpady komunalne z cmentarzy - nie rzadziej niż raz w tygodniu;

7) z terenów ogródków letnich i kawiarenek zimowych - nie rzadziej niż raz w tygodniu.”;

2) po rozdziale 4 dodaje się rozdział 4a w następującym brzmieniu:

„Rozdział 4a.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 17. 1. Właściciele nieruchomości winni zapobiegać powstawaniu odpadów i ograniczać ich ilość, 
a także podjąć działania mające na celu ułatwienie poddania procesom recyklingu i odzysku 
wytworzonych odpadów, w tym poprzez selektywne zbieranie odpadów na zasadach określonych 
w Regulaminie.
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§ 17. 2. Odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lubicz 
przekazywane są do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) 
funkcjonującym w rejonie gospodarki odpadami komunalnymi, do którego należy gmina Lubicz.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

  

 

Przewodniczący Rady Gminy

Hanna Anzel
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Uzasadnienie

Art. 4. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1289 t.j. ze zm.) określa szczegółowe zasady regulaminu, dopisano pkt 4a. dotyczący innych wymagań
wynikających z planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022
z perspektywą na lata 2023-2028.

Przewodniczący Rady Gminy

Hanna Anzel
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