UCHWAŁA NR XLI/252/2017
RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU
z dnia 28 grudnia 2017 r.
zmieniająca uchwałę nr XXI/127/2016 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie
„Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Lwówek”.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232), w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1289), po zasięgnięciu
opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, Rada Miejska w Lwówku uchwala:
§ 1. W § 4 uchwały nr XXI/127/2016 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie
„Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Lwówek”, pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych oraz odpadów
opakowaniowych ulegających biodegradacji”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Lwówek.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego.
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Uzasadnienie
do uchwały nr XLI/252/2017
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 28 grudnia 2017 r.
Niniejsza Uchwała jest realizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1289), w której art. 3 ust 2 pkt 5 ustanawia selektywne
zbieranie odpadów komunalnych obejmujące co najmniej następujące frakcje odpadów: „papieru, metalu,
tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji”. Dotychczas uchwała zmieniana
w § 1 niniejszej uchwały nie obejmowała odniesienia do odpadów opakowań ulegających biodegradacji.
W związku z powyższym konieczna jest zmiana przedmiotowej uchwały.
Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Nowym Tomyślu.
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