
UCHWAŁA NR XIV/97/2019
RADY GMINY LUBRZA

z dnia 21 listopada 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomościi zagospodarowania tych odpadów 

w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach  (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010, 2020) Rada Gminy Lubrza uchwala,
co następuje:

§ 1. W uchwale nr XI/66/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 października 2016 r. w  sprawie określenia 
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 (tj. Dz.Urz.Woj. Opolskiego z 2017 r. 
poz. 3376) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych określony 
został w porozumieniu międzygminnym stanowiącym załącznik do uchwały Nr XIV/96/2019 Rady 
Gminy Lubrza z dnia 21 listopada 2019r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego 
dotyczącego prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Lubrza.”;

2) § 5 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Wszelkie nieprawidłowości dotyczące niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę 
odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lubrza należy zgłaszać 
niezwłocznie w jednej z poniższych form:

1) ustnie - do protokołu;

2) mailowej na adres poczty elektronicznej: urzad@lubrza.opole.pl ;

3) pisemnej na adres: Urząd Gminy w Lubrzy, ul. Wolności 73, 48-231 Lubrza.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020r.

 

Przewodniczący Rady

Czesława Antoszczyszyn
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