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UCHWAŁA NR XXXI/225/2013
RADY MIEJSKIEJ W LUBNIEWICACH
z dnia 10 czerwca 2013r.
zmieniająca uchwałę Nr XXIX/210/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 25 kwietnia 2013 roku
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2013r., poz. 594) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 391 z późn. zm.) Rada Miejska w Lubniewicach
uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXIX/210/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 25 kwietnia 2013 roku
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, wprowadza się zmiany:
1) § 7 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: Odpady zbierane selektywnie: papier, makulatura tworzywo sztuczne,
odpady metalowe, opakowania wielomateriałowe zgromadzone w pojemnikach ustawionych na
nieruchomościach zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej odbierane raz na tydzień
zgodnie z harmonogramem, szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego będą
gromadzone w pojemnikach lub workach ustawionych na nieruchomościach zamieszkałych w zabudowie
jednorodzinnej i wielorodzinnej odbierane raz na miesiąc zgodnie z harmonogramem.
2) § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie
przyjmował odpady od wtorku do piątku w godzinach od 10.00 – 18.00, w sobotę od 7.00 – 15.00.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie
od 1 lipca 2013r.
Przewodnicząca Rady
Katarzyna Sowa

