
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/198/2017 

RADY GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI 

z dnia 20 czerwca 2017 r. 

w sprawie określenia 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 i art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t. j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250z późn. zm.), po zasięgnięciu 

opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lidzbarku Warmińskim, Rada Gminy Lidzbark 

Warmiński uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. W zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych opłatę z tytułu 

gospodarowania odpadami komunalnymi odbierane są wytworzone w gospodarstwach domowych następujące 

frakcje odpadów komunalnych: 

1) papier, 

2) szkło, 

3) tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe, 

4) odpady zielone i kuchenne, ulegające biodegradacji, 

5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

7) zużyte opony. 

2. Odpady wymienione w ust. 1 odbierane są w każdej zebranej przez właściciela nieruchomości ilości. 

§ 2. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych: 

1) zmieszane odpady komunalne odbierane są: 

a) w zabudowie jednorodzinnej - raz w miesiącu; 

b) w zabudowie wielorodzinnej – dwa razy w miesiącu 

2) odpady zebrane selektywnie( papier, szkło, tworzywa sztuczne) odbierane są nie rzadziej niż raz 

w miesiącu; 

3) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony - odbierane są 

dwa razy w roku - przed sezonem letnim i przed sezonem zimowym, bądź na bieżąco w selektywnym 

punkcie gromadzenia odpadów. 

§ 3. 1. Dla mieszkańców nieruchomości zamieszkałych wyznacza się na terenie gminy Punkt Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych, przy Stacji Przeładunkowej, Medyny 51, 11-100 Lidzbark Warmiński. 
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2. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach 

od 8.00 do 16.00, soboty od 8.00 do 14.00. 

3. Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych można przekazywać bezpłatnie odpady 

komunalne zbierane w sposób selektywny w tym: odpady komunalne ulegające biodegradacji, opakowania 

wielomateriałowe, metal, chemikalia (farby, lakiery, opakowania po chemikaliach, przeterminowane środki 

ochrony roślin), zużyte akumulatory, ogniwa i baterie galwaniczne, popioły i żużle oraz zużyte opony. 

4. Transport odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszkańcy zapewniają 

we własnym zakresie i na własny koszt. 

§ 4. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przed przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne 

od właścicieli nieruchomości zamieszkałych należy zgłaszać: 

a) osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński; 

b) telefonicznie - pod numerem 89 767 32 74 w.11 – Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony 

Środowiska; 

c) pisemnie - na adres Urząd Gminy Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński; 

d) drogą elektroniczną - na adres: gospodarka.komunalna@gminalidzbark.com. 

2. Zgłoszenie obejmuje wskazanie adresu nieruchomości, danych osobowych właściciela nieruchomości, 

rodzaju odpadów komunalnych. 

§ 5. Traci moc uchwała nr XXVI/222/2012 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 20 grudnia 2012 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 właścicieli 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lidzbark Warmiński. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Jan Znamierowski 
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