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UCHWAŁA NR XXXI-482/2021
RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU
z dnia 26 listopada 2021 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI-322/2020 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 22.12.2020 r. w sprawie
ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Lębork
Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lęborku
uchwala się, co następuje:
§ 1. W załączniku do Uchwały nr Nr XXI-322/2020 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 22.12.2020 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Lębork wprowadza się
następujące zmiany:
1. § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Na pojemnikach oraz workach przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych,
o których mowa w § 3 ust. 2 umieszcza się w widocznym miejscu napis o treści określonej
w rozporządzeniu, o którym mowa w § 3 ust. 2.”.
2. § 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Na pojemnikach oraz workach przeznaczonych do gromadzenia niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych umieszcza się w widocznym miejscu napis o treści
„ZMIESZANE.”.
3. § 6 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Każdy pojemnik musi być także oznakowany czytelną informacją o przynależności do konkretnej
nieruchomości (ulica, nr budynku, lokalu, ewentualnie nazwa).”.
4. W § 6 po ust. 5 dodaje się pkt. 5a który otrzymuje brzmienie:
„5a. W przypadku altan śmietnikowych należy w sposób trwały i widoczny umieścić czytelną
informację, pozwalającą na jednoznaczną identyfikację wszystkich korzystających z danej altany,
poprzez podanie nazwy wspólnoty mieszkaniowej (np. „Wspólnota Mieszkaniowa ... lub „Mieszkańcy
budynku przy ul. …), nazwy działalności gospodarczej, przedsiębiorcy lub innego właściciela
nieruchomości lub części nieruchomości, na której zamieszkują lub nie zamieszkują mieszkańcy.”.
5. § 6 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
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„6. Dopuszcza
się
kompostowanie
bioodpadów
stanowiących
odpady
komunalne
w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi, na których odpady te powstały. Usytuowanie kompostowników na
takich nieruchomościach winno być zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi.”.
6. W § 6 po ust. 6 dodaje się ust. 7, który otrzymuje brzmienie:
„7. Zwalnia się właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady w kompostownikach przydomowych na terenie
nieruchomości w całości z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na bioodpady, stanowiące
odpady komunalne.”.
§ 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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