UCHWAŁA NR 808/XLVII/2014
RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE
z dnia 28 maja 2014 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lubaczowa

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 2013 r. poz. 594) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości porządku
w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Lubaczowie
Rada Miejska w Lubaczowie
uchwala, co następuje
§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Lubaczowie Nr 581/XXX/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zmiany i ustalenia tekstu
jednolitego Regulaminu utrzymania czystości porządku na terenie miasta Lubaczowa wprowadza następujące zmiany:
1) § 10 otrzymuje brzmienie:
„1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są udostępnić pojemniki przeznaczone o zbierania odpadów komunalnych na
czas odbierania tych odpadów w miejscu umożliwiającym swobodny do nich dojazd i dostęp pracowników przedsiębiorcy
odbierającego odpady. Przez udostępnienie pojemnika należy rozumieć wystawienie pojemnika z odpadami komunalnymi
przed ogrodzenie nieruchomości, na chodnik, pobocze lub poprzez udostępnienie altanki śmietnikowej, w sposób
niepowodujący utrudnień w ruchu.
2. Odstąpienie od wymagań określonych w ust. 1 może nastąpić wyłącznie w drodze indywidualnego porozumienia
właściciela nieruchomości z przedsiębiorcą.”;
2) w § 13 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„dla budynków jednorodzinnych – nie rzadziej niż raz w miesiącu,”;
3) w § 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Częstotliwość odbioru odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych we wszystkich rodzajach zabudowy
- nie rzadziej niż raz w miesiącu, przy czym odpady te można poddać kompostowaniu na terenie nieruchomości na której
powstały.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubaczowa.
§ 3. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Spraw Socjalnych i Komunalnych Rady Miejskiej w Lubaczowie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą
obowiązującą od 1 lipca 2014 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Lubaczowie

inż. Zdzisław Cioch
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