
 

 

UCHWAŁA NR IV/25/2019 

RADY GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI 

z dnia 21 lutego 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 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.), po zasięgnięciu opinii 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lidzbarku Warmińskim, Rada Gminy Lidzbark 

Warmiński uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Rady Gminy Lidzbark Warmiński Nr XXIV/198/2017 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 (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2017 r. 

poz. 3195) wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

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

komunalne z papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła, opakowań wielomateriałowych, 

przeterminowanych leków i chemikaliów (farby, lakiery, opakowania po chemikaliach, przeterminowane 

środki ochrony roślin), zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

popiołów i żużli oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe 

ulegające biodegradacji odbierane będą w każdej ilości, natomiast meble i inne odpady wielkogabarytowe – 

do 300 kg/nieruchomość/rok, opony samochodowe – w ilości 4 szt./nieruchomość/rok, odpady budowlano – 

rozbiórkowe w ilości do 500 kg/nieruchomość/rok, odzież i tekstylia – w ilości 100 kg/nieruchomość/rok”. 

2. § 4 ust. 1, lit. d otrzymuje brzmienie: 

„d) drogą elektroniczną - na adres: gminalidzbark@pnet.pl ”. 

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

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

Marek Werbicki 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 2 kwietnia 2019 r.
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