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UCHWAŁA NR XIV-221/2020
RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU
z dnia 28 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr X-132/2019 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 25.10.2019 r. w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. z 2020 r., poz. 713); art. 6r ust. 3, 3a-3d ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr X-132/2019 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 25.10.2019 r. w sprawie szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 5 ust. 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
"2) dla zabudowy wielorodzinnej, a także alternatywnie w stosunku do zasady określonej w pkt. 1 dla
zabudowy jednorodzinnej:
a) pojemniki lub worki niebieskie na odpady z papieru,
b) pojemniki lub worki zielone na szkło,
c) pojemniki lub worki żółte na odpady z metali, tworzyw sztucznych i opakowania wielomateriałowe,
w ilościach wynikających z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Lębork,
uzależnionych od liczby osób zamieszkujących w budynku,
d) worki brązowe na bioodpady, w przypadku zaistnienia potrzeby pozbycia się odpadu w worku,"
2) W § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do oznaczania worków do selektywnej
zbiórki odpadów naklejkami z indywidualnym kodem kreskowym właściciela nieruchomości (dotyczy to
również części niezamieszkałych nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy oraz które w części stanowią nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne). Naklejki z kodem kreskowym należy umieszczać w sposób
widoczny w wyznaczonym „miejscu na kod kreskowy (paskowy).”
3) § 8 otrzymuje brzmienie:
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"§ 8.
1. Poza ustalonymi harmonogramami, właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
z zastrzeżeniem ust. 2, mogą nieodpłatnie dostarczać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych (PSZOK) odpady selektywnie zebrane, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1-3, 5 i 6 oraz odpady
zielone.
2. Wprowadza się ograniczenie ilości przyjmowania przez PSZOK niżej wymienionych odpadów:
1) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, stanowiących odpady komunalne - do 500 kg na rok z jednej
nieruchomości,
2) zużytych opon, stanowiących odpady komunalne - do 4 opon rocznie na każdy samochód do 3,5 t
z gospodarstwa domowego potwierdzone okazaniem dowodu rejestracyjnego.
3. Burmistrz Miasta Lęborka podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Lęborku oraz w lokalnej prasie i na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Lęborku lokalizacje
Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, szczegółowy wykaz odbieranych w nich frakcji
odpadów oraz dni i godziny, w których można oddać odpady.
4. Burmistrz Miasta Lęborka określa regulamin pracy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych."
§ 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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