
UCHWAŁA NR XXIX-407/2017
RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU

z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII-163/2015 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 21.10.2015 r. w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Lębork

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz 466 ze zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XIII-163/2015 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 21.10.2015 r. w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Lębork wprowadza się następujące 
zmiany:

1. W § 6 w pkt. 2 tekst po dwukropku otrzymuje brzmienie:

„60 l, 80 l, 110 l, 120 l, 240 l, 360 l, 550 l, 660 l, 770 l, 1100 l”.

2. W § 6 w pkt 3 po fragmencie „od 5 m3 – 10 m3” dodaje się:

„oraz prasokontenery o pojemności powyżej 10 m3”.

3. W § 8 w ust. 1 i 2 początek zdania otrzymuje brzmienie:

„Z zastrzeżeniem ust. 6”.

4. W § 8 w ust. 6 po kropce dodaje się zdanie, które otrzymuje brzmienie:

„Minimalna pojemność wspólnych pojemników w takim przypadku wynika ze zsumowania 
średnich ilości odpadów komunalnych pozostałych po segregacji (zmieszanych) ustalona 
odpowiednio dla poszczególnych kategorii współużytkowników wymienionych w ust. 1 i 2.”.

5. Rozdział V - Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami otrzymuje 
brzmienie:
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§ 21. 1. Każdy, kto podejmuje działalność powodującą powstawanie odpadów, powinien ją planować, 
projektować i prowadzić uwzględniając odpowiednią hierarchię postępowania z odpadami, zgodną 
z obowiązującymi przepisami. W pierwszej kolejności winien zapobiegać powstawaniu odpadów, jeżeli jest to 
niemożliwe powinien ograniczać ich powstawanie, w następnej kolejności wykorzystywać ponownie, 
poddawać recyklingowi i odzyskowi, a w ostateczności unieszkodliwiać.

2. W celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych zaleca się:

- dokonywanie świadomych zakupów,

- zakup produktów w ekologicznych opakowaniach, wielokrotnego użytku oraz o dłuższym czasie 
użytkowania.

§ 22. Zebrane na terenie gminy zmieszane odpady komunalne oraz komunalne odpady zielone ulegające 
biodegradacji winne być zagospodarowane poprzez przekazanie do Regionalnych Instalacji Przetwarzania 
Odpadów Komunalnych wskazanych uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego."

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lęborka.

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