UCHWAŁA NR XLI/253/2017
RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU
z dnia 28 grudnia 2017 r.
zmieniająca uchwałę nr XXXIII/197/2017 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie
ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
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. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1289), Rada Miejska
w Lwówku uchwala, co następuje:
§ 1. W § 3 uchwały nr XXXIII/197/2017 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie
ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, ust 1 pkt 1 lit b otrzymuje brzmienie:
„b) odpady zbierane w sposób selektywny, z wyszczególnieniem następujących grup odpadów
(frakcji):
- ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone, w szczególności odpady spożywcze i kuchenne,
filtry po kawie i herbacie, fusy, obierki, stare pieczywo, resztki jedzenia pochodzenia roślinnego,
skorupki po jajkach i orzechach, skoszona trawa, chwasty, części roślin, liście, drobne gałązki
i trociny oraz odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji. Do odpadów tych
nie zaliczamy: odchodów zwierząt, piasku, kamieni, popiołu, papierosów, zepsutej żywności,
resztek mięsa i kości,
- tworzywa sztuczne, w szczególności odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach,
plastikowe opakowania po żywności, plastikowe opakowania po kosmetykach i środkach
czystości, karnistry plastikowe po art. spożywczych i chemii gospodarczej, folie i torebki
z tworzyw sztucznych oraz opakowania wielomateriałowe, w tym kartony po mleku i sokach. Do
odpadów tych nie zaliczamy: tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, pampersów,
opakowań po aerozolach, opakowań i butelek po olejach, smarach, farbach i lakierach, opakowań
po nawozach i środkach chwasto- i owadobójczych, styropianu, zabawek,
- metale, w szczególności puszki i inne opakowania metalowe za wyjątkiem puszek i opakowań po
olejach, smarach, farbach, lakierach, nawozach i środkach chwasto- i owadobójczych,
- papier i tektura, w szczególności gazety, czasopisma, książki, katalogi, ulotki, zeszyty, papier
biurowy, szkolny, pakowy, tekturę i kartony, torby papierowe. Do odpadów tych nie zaliczamy:
kalek technicznych i papieru przebitkowego (rachunki, faktury), papieru termicznego
i faksowego, tapet, odpadów higienicznych, papierowych opakowań z zawartością oraz
zabrudzonego lub tłustego papieru,
- szkło, w szczególności bezbarwne i kolorowe butelki bez nakrętek po napojach i żywności,
butelki po alkoholach, szklane opakowania po kosmetykach. Do odpadów tych nie zaliczamy:
szyb, luster, termometrów, żarówek, opakowań farmaceutycznych z zawartością, szkła stołowego
i żaroodpornego, okularów i zniczy;”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Lwówek.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Lwówku
Piotr Przewoźny
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Uzasadnienie
do uchwały nr XLI/253/2017
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.

Burmistrz Miasta i Gminy
Lwówek
Piotr Długosz
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