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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM 

z dnia 15 października 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lewin Brzeski 

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2021 poz. 1372) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888; z 2020 r. poz. 2320; z 2021 r. poz. 1648)  uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXI/154/2020 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lewin Brzeski i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w załączniku, 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 w ust. 2 pkt 12 otrzymuje brzmienie:   

„12) odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 5 kg/rok;”; 

2) w § 3 w ust. 1 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:   

„a) dla zabudowy jednorodzinnej – nie rzadziej niż jeden raz na dziewięć tygodni,”; 

3) w § 3 w ust. 1 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:   

„a) dla zabudowy jednorodzinnej – nie rzadziej niż jeden raz na cztery tygodnie,”; 

4) w załączniku nr 1 ust. 13 otrzymuje brzmienie:   

„13. Odpady budowlane i rozbiórkowe mogą być dostarczone do GPSZOK w ilości maksymalnej do 
5 kg/rok.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lewina Brzeskiego. 

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

Opracował: 
Wydz. GK 

Przedkłada: 
Burmistrz Lewina Brzeskiego 
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UZASADNIENIE 

Z uwagi na wysokie koszty transportu i zagospodarowania odpadów budowlanych i rozbiórkowych 
zbieranych w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lewinie Brzeskim 
zaproponowano na mocy art. 6r ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: 
 „3a.55) W uchwale, o której mowa w ust. 3, dopuszcza się ograniczenie ilości zużytych opon, odpadów 
wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych, stanowiących odpady komunalne, 
odpadów stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i 
cmentarzy, odbieranych lub przyjmowanych przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.”, 
zmniejszenie ilości przyjmowanego w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, odpadów budowlanych i rozbiórkowych z ilości „do 400 kg/rok” 
na „do 5 kg/rok”. 

Natomiast w związku ze zgłaszanymi przez mieszkańców gminy Lewin Brzeski potrzebami w 
zakresie częstszego odbioru odpadów typu tworzywa sztuczne, przeanalizowano, że istnieje możliwość 
dokonania zwiększenia częstotliwości odbioru tworzyw sztucznych kosztem zmniejszenia częstotliwości 
odbioru odpadów typu papier i zaproponowano wprowadzenie do uchwały następujących zmian: 
  § 3 ust 1 pkt 1 ppkt. a) otrzymuje brzmienie: 

„w zabudowie jednorodzinnej – nie rzadziej niż jeden raz na dziewięć tygodni”zapis dotyczy zmiany 
minimalnej częstotliwości pozbywania się odpadów komunalnych: papieru, tektury, w tym 
odpadów opakowaniowych z papieru i tektury: w zabudowie jednorodzinnej z  „nie rzadziej niż 
jeden raz na sześć tygodni” na „nie rzadziej niż jeden raz na dziewięć tygodni”, 
  § 3 ust 2 pkt 2 ppkt. a) otrzymuje brzmienie: 

„w zabudowie jednorodzinnej – nie rzadziej niż jeden raz na cztery tygodnie”zapis dotyczy zmiany 
minimalnej częstotliwości pozbywania się odpadów komunalnych: tworzyw sztucznych, metali, 
w tym odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych i metali oraz opakowań 
wielomateriałowych: w zabudowie jednorodzinnej z „nie rzadziej niż jeden raz na sześć tygodni” 
na „nie rzadziej niż jeden raz na cztery tygodnie”, 
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