UCHWAŁA NR XV/112/2019
RADY GMINY LUBRZA
z dnia 19 grudnia 2019 r.
zmieniająca uchwałę 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
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 i 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) Rada Gminy Lubrza uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XI/66/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 października 2015r. 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. 1. Gmina Lubrza powierzyła Gminnie Głogówek do wykonania realizację zadania publicznego
w zakresie prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców
Gminy Lubrza zlokalizowanego w Racławicach Śląskich.
2. Punkt przyjmuje następujące frakcje odpadów komunalnych zebranych selektywnie:
1) papier;
2) tworzywa sztuczne;
3) szkło;
4) odpady biodegradowalne;
5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
6) odpady wielkogabarytowe;
7) odpady budowlane i rozbiórkowe;
8) zużyte opony, dostarczone przez właściciela nieruchomości po okazaniu dowodu osobistego
oraz informacji o wysokości wpłat zagospodarowania odpadami komunalnymi oraz dowodu zapłaty.
3. W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi punkt przyjmuje od właścicieli
nieruchomości odpady budowlane i rozbiórkowe z ograniczeniem do 200 kg na mieszkańca
w danym roku kalendarzowym oraz zużyte opony (bez felg) z ograniczeniem do 4 sztuk
na mieszkańca w danym roku kalendarzowym.
4. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony
dostarczonych odpadów, ich czystość i skład.

pracownik

punktu

sprawdzając

zawartość

5. Punkt przyjmuje odpady w każdą pierwszą i ostatnią sobotę miesiąca w godzinach od 8:00
do 13:00 oraz w każdą środę w godzinach od 12:00 do 18:00 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych
od pracy.
6. Skargi i wnioski dotyczące niewłaściwego świadczenia usług przez PSZOK przyjmowane
są w Referacie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miejskiego w Głogówku w dniach
i godzinach urzędowania Urzędu Miejskiego w Głogówku.
7. Regulamin korzystania z PSZOK jest dostępny na stronie www.bip.glogowek.pl .”;
2) § 5 ust.1 otrzymuje brzmienie:
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„§ 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.

Przewodniczący Rady
Czesława Antoszczyszyn
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