
UCHWAŁA NR XXXV/462/21 
RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 28 października 2021 r. 

w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Lubicz nr XXXII/433/21 w sprawie zmiany uchwały 
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubicz i w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubicz 

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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r., poz. 888) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Toruniu uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchyla się uchwałę Rady Gminy Lubicz nr XXXII/433/21 w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubicz (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2021 r., 
poz. 3689). 

§ 2. W uchwale Rady Gminy Lubicz Nr XVI/193/19 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubicz (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2019 r., poz. 7045) 
w Załączniku pt. "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubicz" wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) w §3 ust.1. pkt 3) otrzymuje brzmienie: "3) utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym 
pojemników oraz miejsc ustawienia pojemników lub worków do zbierania odpadów komunalnych"; 

2) w §11 ust. 3 pkt 4) otrzymuje brzmienie:"4) worki o pojemności od 0,06 m3 do 0,12 m3, w przypadkach 
określonych w § 11 ust. 5, 6  i  7"; 

3) w § 16 pkt 2: 

a) lit. a) otrzymuje brzmienie: "a) dla zabudowy jednorodzinnej zwartej: 

- od 1 kwietnia do 31 października - nie rzadziej niż raz w tygodniu, 

- od 1 listopada do 31 marca - nie rzadziej niż raz w miesiącu", 

b) lit. b) otrzymuje brzmienie: "b) dla zabudowy jednorodzinnej rozproszonej: 

- od 1 kwietnia do 31 października - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 

- od 1 listopada do 31 marca - nie rzadziej niż raz w miesiącu;". 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz. 

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., z wyjątkiem §1 Uchwały, który wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  
        

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Zbigniew Barcikowski 
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Uzasadnienie

W związku z art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2021 r., poz. 888) Rada Gminy Lubicz, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Toruniu, podejmuje uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania
czystości i porządku w gminie.

Wprowadzenie zmian do regulaminu podyktowane jest koniecznością zmniejszenia czynników
wpływających na wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a w konsekwencji
minimalizowanie kosztów ponoszonych przez mieszkańców.

Od stycznia 2022 roku bioodpady odbierane będą od 1 kwietnia do 31 października z następującą
częstotliwością: miejscowości o zabudowie zwartej - raz w tygodniu, rozproszonej - raz na dwa tygodnie,
od 1 listopada do 31 marca od wszystkich nieruchomości - raz w miesiącu.

Właściciele nieruchomości będą mieli obowiązek utrzymania pojemników oraz miejsc ich ustawienia
w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym.

Rada Gminy Lubicz postanowiła szukać rozwiązań, które zapobiegną konieczności podwyżki opłaty
uiszczanej przez mieszkańców.

Wobec powyższego przyjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Barcikowski 

Przygotowała: S.O. D.K.
Sprawdziła: A.K.
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