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UCHWAŁA NR XLIX.279.2018
RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY
z dnia 15 października 2018 r.
w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łęknica
Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.
Dz. U. z 2018 r. poz. 1454) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Żarach uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXI.115.2016 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 1 lipca 2016r. w sprawie regulaminu
czystości i porządku na terenie gminy Łęknica prowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 dodaje się ust. 7 o następującym brzmieniu:
„7. Zaleca się kompostowanie w przydomowych kompostownikach odpadów ulegających biodegradacji
oraz nadających się do kompostowania odpadów zielonych.”;
2) w § 11 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:
„§ 11. 1. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się następujące oznakowania pojemników
i worków przeznaczonych do zbierania:
1) papieru i tektury - kolor niebieski oraz oznaczenie napisem "Papier";
2) szkła - kolor zielony oraz oznaczenie napisem "Szkło";
3) tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych - kolor żółty oraz oznaczenie napisem
"Metale i tworzywa sztuczne";
4) odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów - kolor brązowy oraz
oznaczenie napisem "Bio".”;
3) w § 17 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje nowe brzmienie:
„2) papier i tekturę, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe, szkło oraz nie poddane
kompostowaniu odpady ulegające biodegradacji należy zbierać w pojemnikach lub workach, a w terminach
odbioru odpadów udostępnić przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne;”;
4) w § 17 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje nowe brzmienie:
„4) odpady zielone nadające się do kompostowania można kompostować na terenie nieruchomości
w kompostowniach przydomowych, a pozostałość nie nadającą się do kompostowania przekazywać do
punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, przy czym w przypadku braku kompostownika
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całość odpadów zielonych należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych;”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy.
§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie
od dnia 1 stycznia 2019 roku.
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