DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
Gorzów Wielkopolski, dnia 29 września 2016 r.Elektronicznie podpisany przez:
Justyna Pałczyńska-Strelau; LUW

Poz. 1919

Data: 2016-09-29 14:30:01

UCHWAŁA NR XXXV/182/16
RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU
z dnia 28 września 2016 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubsko
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446) i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.) oraz po zasięgnięciu
opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żarach, Rada Miejska uchwala:
REGULAMIN
UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE GMINY LUBSKO
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubsko zwany dalej Regulaminem
określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości położonych w granicach
administracyjnych Gminy Lubsko.
§ 2. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.);
2) Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami - należy przez to rozumieć uchwałę Nr XXX/281/12 z dnia
10 września 2012 r. Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie „Planu Gospodarki Odpadami dla
Województwa Lubuskiego na lata 2012 - 2017 z perspektywą do 2020 roku”;
3) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Lubsko;
4) miejscu zamieszkania - należy rozumieć według definicji zawartych w Kodeksie cywilnym art. 25-27;
5) nieruchomościach zamieszkałych - należy przez to rozumieć nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy, o których mowa w art. 6c ust. 1 ustawy,
6) nieruchomościach niezamieszkałych - należy przez to rozumieć nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają w ich obrębie odpady komunalne, o których mowa w art. 6c ust. 2 ustawy;
7) pojemniku - należy przez to rozumieć urządzenia przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych
takie jak kubeł, kontener, worek, kosz uliczny;
8) punkt selektywnego zbierania odpadów - należy to rozumieć w znaczeniu art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy
z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250
z późn. zm.);
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9) zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - należy przez to rozumieć zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1688 z późn. zm.) np. pralki, zmywarki, kuchenki, drukarki;
2. Treść Regulaminu pozostaje w ścisłym związku z pojęciami i definicjami zawartymi w ustawach:
1) ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.),
2) ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
(Dz. U. z 2013 r., poz. 888 z późn. zm.),
3) ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 1688 z późn. zm.),
4) ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2015 r., poz. 687 z późn. zm.),
5) ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856 z późn. zm.),
6) ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich
(Dz. U. z 2007 r. Nr 133, poz. 921 z późn. zm.).
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku na terenie
zarządzanych przez siebie nieruchomości poprzez:
1) Prowadzenie selektywnego zbierania na terenie wszystkich nieruchomości następujących rodzajów
odpadów komunalnych:
a) szkła,
b) papieru i tektury,
c) tworzyw sztucznych,
d) metali,
e) opakowań wielomateriałowych,
f) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
g) odpadów budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z gospodarstw domowych,
h) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych,
i) zużytych opon,
j) zużytych baterii i akumulatorów,
k) przeterminowanych leków i chemikaliów,
l) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających
biodegradacji,
m) odpadów zielonych. oraz odpadów komunalnych określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 4a ustawy.
2) Przekazywanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych:
a) przedsiębiorcy wykonującemu usługi odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości, z podziałem
na następujące frakcje odpadów komunalnych, pogrupowanych w pojemnikach (w tym workach):
- papier i tektura, z wyłączeniem m.in. kalki technicznej, opakowań z zawartością, prospektów
foliowanych i lakierowanych katalogów, zabrudzonego i zatłuszczonego papieru, tapet, worków po
materiałach budowlanych, worków po nawozach, pieluch jednorazowych, artykułów higienicznych
i kosmetycznych.
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- tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe, z wyłączeniem m.in. tworzyw sztucznych
pochodzenia medycznego, w tym opakowań z przeterminowanymi lekami, mokrych folii, opakowań
i butelek po olejach i smarach, wykładzin, puszek i pojemników po farbach i lakierach, opakowań po
środkach ochrony roślin, metali łączonych z innymi materiałami - np. gumą, opakowań i materiałów
innych niż - np. tetra pak.
- szkło, z wyłączeniem m.in. szkła żaroodpornego i zbrojonego, ceramiki (porcelana, naczynia, talerze,
doniczki), luster, szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych, termometrów, ekranów
i lamp telewizyjnych, żarówek, świetlówek, lamo neonowych, reflektorów, szkła budowlanego (szyby
okienne, szkło zbrojone), szyb samochodowych.
- odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających
biodegradacji, z wyłączeniem m.in. trawy, liści, odpadów pochodzących z pielęgnacji drzew
i krzewów, płynnych resztek żywności, zepsutych surowych mięs, kości, odchodów zwierzęcych,
popiołu niepochodzącego ze spalania drewna oraz artykułów higienicznych.
b) do punktu selektywnego zbierania odpadów.
2. Dopuszcza się gromadzenie odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych
ulegających biodegradacji i odpadów zielonych w przydomowych kompostowniach, przy spełnieniu
następujących warunków:
1) kompostowanie prowadzone jest w urządzeniach i miejscach określonych w przepisach odrębnych,
2) kompostowanie prowadzone jest w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
w szczególności w sposób niepowodujący:
a) zagrożeń dla wody, powietrza, gleby i roślin,
b) uciążliwości zapachowych,
c) uciążliwości dla osób korzystających z danej nieruchomości oraz nieruchomości sąsiednich,
3) objętość urządzenia pozawala na co najmniej dwuletni okres przetrzymania w nim kompostowanego
materiału z zabiegiem przekładania warstwą gleby i dojrzałego kompostu,
4) powstały kompost będzie w całości wykorzystany na cele własne.
§ 4. Odpady powstałe na nieruchomości posegregowane niezgodnie z zasadami
w Regulaminie na terenie Gminy będą traktowane jako odpady niesegregowane (zmieszane).

określonymi

§ 5. 1. Do właścicieli nieruchomości należy uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń
z części nieruchomości służących do użytku publicznego, w tym chodników położonych wzdłuż
nieruchomości, na takiej szerokości, która umożliwi swobodne i bezpieczne przejście.
2. Obowiązek uprzątnięcia chodnika i innych części nieruchomości służących do użytku publicznego ze
śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń powinien być realizowany przez odgarnięcie w miejsce niepowodujące
zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów oraz poprzez podjęcie działań likwidujących gołoledź.
3. Uprzątnięte błoto, śnieg i lód należy gromadzić w postaci pryzmy, a liście i inne zanieczyszczenia
w miarę możliwości w workach i umieszczać je przy krawędzi chodnika z jezdnią, lub na pasie zieleni
przyulicznej w sposób nieutrudniający poruszania się pieszych i pojazdów.
§ 6. 1. Mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi mogą być
wykonywane w obrębie nieruchomości, jeżeli odbywa się to za wiedzą i zgodą osoby posiadającej tytuł prawny
do nieruchomości oraz wypełnia warunki określone w ust. 2 i 3.
2. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami, może obejmować tylko nadwozie pojazdów.
3. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą obejmować jedynie drobne
naprawy związane z bieżącą eksploatacją pojazdów obejmujących przykładowo: wymianę kół, świec
zapłonowych, żarówek, uzupełnianie płynów, regulacje i wymianę drobnych elementów itp.
4. Mycie i naprawy pojazdów, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą się odbywać pod warunkiem, że:
1) nie skutkują zanieczyszczeniem środowiska naturalnego a powstające ścieki nie będą odprowadzane
bezpośrednio do wód i gleby oraz kanalizacji deszczowej,
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2) postępowanie z powstającymi odpadami będzie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich
utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 7. 1. Określa się rodzaje i minimalną objętość pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie Gminy:
1) kosze uliczne o pojemności od 20 l do 110 l,
2) pojemniki na odpady o pojemności: 60 l, 110 l, 120 l, 240 l i 1100 litrów,
3) kontenery o pojemności od 2500 l do 10000 l,
4) worki o pojemności od 60 l do 120 l,
5) pojemniki do selektywnej zbiórki o pojemności od 60 l do 1500 l.
2. Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować pojemniki/worki o następujących
ujednoliconych kolorach:
1) NIEBIESKI z przeznaczeniem na papier i tekturę,
2) ŻÓŁTY z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe,
3) ZIELONY z przeznaczeniem na szkło,
4) BRĄZOWY z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji.
3. Dla zabudowy wielorodzinnej wskazane jest prowadzenie selektywnego zbierania odpadów
w pojemnikach o pojemności od 120 l do 1500 l o kolorystyce jak w ust. 2.
4. W uzasadnionych przypadkach, podlegających indywidualnemu
w zabudowie wielorodzinnej selektywną zbiórkę odpadów do worków.

uzgodnieniu, dopuszcza

się

§ 8. 1. Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, realizując obowiązek określony
w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, oblicza minimalną objętość pojemników do zbierania odpadów komunalnych,
ustala jako iloczyn liczby osób korzystających z tych pojemników i średniej ilości odpadów wytwarzanych
w gospodarstwie domowym w ciągu tygodnia, zakładając odpowiednio:
1) 30l na mieszkańca przy nieselektywnym zbieraniu odpadów,
2) 10l na mieszkańca na każdy rodzaj odpadów, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 1-4, przy selektywnym
zbieraniu odpadów, chyba że obowiązek wyposażenia nieruchomości zamieszkałej w dostateczną ilość
pojemników lub worków przejmie gmina. Pojemnik nie może być mniejszy niż 60 l.
2. Nieruchomość w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, na której terenie nie jest prowadzona
selektywna zbiórka odpadów, powinna być wyposażona w co najmniej jeden pojemnik do gromadzenia
zmieszanych odpadów komunalnych.
3. Nieruchomość w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, na której terenie jest prowadzona selektywna
zbiórka odpadów, powinna być wyposażona w co najmniej jeden pojemnik do gromadzenia odpadów
pozostałych po selekcji, jako zmieszanych odpadów komunalnych oraz worki do odrębnej zbiórki odpadów,
wymienionych w § 7 ust. 2 pkt 1-4.
4. Nieruchomość w zabudowie wielorodzinnej, na której terenie nie jest prowadzona selektywna zbiórka
odpadów, powinna być wyposażona w co najmniej jeden pojemnik do gromadzenia zmieszanych odpadów
komunalnych.
5. Nieruchomość w zabudowie wielorodzinnej, na której terenie jest prowadzona selektywna zbiórka
odpadów, powinna być wyposażona w co najmniej jeden pojemnik do gromadzenia odpadów pozostałych po
selekcji, jako zmieszanych odpadów komunalnych oraz gniazdo pojemników do odrębnej zbiórki odpadów,
wymienionych w § 7 ust. 2 pkt 1-4.
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§ 9. 1. Właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne,
przy jej wyposażaniu w pojemniki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, uwzględnia średni
tygodniowy wskaźnik wytwarzania odpadów komunalnych, wynoszący:
1) w obiektach użyteczności publicznej – 10 l na pracownika,
2) w szkołach wszelkiego typu, przedszkolach, żłobkach - 2 l na każde dziecko i pracownika,
3) w lokalach handlowych – 10 l na pracownika, jednak nie mniej niż 1 pojemnik o pojemności 120 l na lokal,
4) dla punktów handlowych usytuowanych poza lokalem – 10 l na pracownika, jednak, co najmniej
1 pojemnik 120 l na każdy punkt,
5) w lokalach gastronomicznych oraz ogródkach gastronomicznych - 10 l na każde miejsce konsumpcyjne i na
każdego pracownika,
6) w domach opieki, szpitalach, hotelach, motelach, pensjonatach, innych placówkach, całodziennego pobytu,
itp. - 20 l na jedno łóżko i 10 l na każdego pracownika,
7) w ośrodkach zdrowia, w gabinetach lekarskich – 10 l na pracownika, jednak co najmniej 1 pojemnik
o pojemności 60 l,
8) w ulicznych punktach konsumpcji - co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na punkt,
9) na terenie rodzinnych ogrodów działkowych - 10 l na każdą działkę w okresie sezonu tj. od 1 marca do
31 października, a poza tym okresem - 3 l na każdą działkę,
10) w zakładach rzemieślniczych, produkcyjnych i usługowych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych
i socjalnych - 10 l na pracownika, jednak co najmniej 1 pojemnik o pojemności 120 l,
11) dla cmentarzy - nie mniej niż 3 l na jedno miejsce pochówku,
12) dla targowisk – 3 l/m2 powierzchni,
13) dla lokali handlowych z art. spożywczymi i lokali gastronomicznych, dla zapewnienia czystości
wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika na odpady,
przy czym pojemniki te muszą być systematycznie opróżniane.
2. Do zbierania okresowo zwiększonych ilości odpadów komunalnych, oprócz typowych pojemników
i kontenerów, mogą być używane odpowiednio oznaczone worki udostępniane przez przedsiębiorcę, z którym
właściciel nieruchomości zawarł umowę o odbieraniu odpadów komunalnych, wg warunków uzgodnionych
w umowie.
§ 10. 1. Podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględniać przepisy
§22 i §23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422).
2. W przypadku, gdy niemożliwym jest wyznaczenie odpowiedniego miejsca dla usytuowania pojemników
na terenie własnej nieruchomości, właściciel zobowiązany jest do ich ustawienia na terenie innej
nieruchomości, za zgodą jej właściciela i na zasadach z nim uzgodnionych.
3. Utrzymywanie pojemników i miejsc ich ustawienia w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym
i technicznym właściciel nieruchomości realizuje poprzez:
1) wrzucanie odpadów do pojemników o określonym przeznaczeniu i zgodnie z ich przeznaczeniem,
2) domykanie pojemników wyposażonych w klapy, w celu zabezpieczenia przed dostępem wód opadowych,
3) niedopuszczanie do przeciążania pojemników,
4) mycie, czyszczenie i naprawy pojemników z częstotliwością zależną od potrzeb;
5) obowiązkowe czyszczenie i odkażanie pojemników dla zabudowy wielorodzinnej co najmniej dwa razy
w roku;
6) przygotowanie i utrzymywanie w czystości miejsc ustawienia pojemników na odpady komunalne i ich
najbliższego otoczenia oraz zagwarantowanie bezkolizyjnego dojazdu do punktu ustawienia pojemników
na odpady komunalne.
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§ 11. 1. Na terenach, na których organizowane są imprezy, zgromadzenia o charakterze publicznym
i targowiska wprowadza się obowiązek zapewnienia wystarczającej ilości pojemników do zbierania odpadów
komunalnych, utrzymywania czystości wokół nich oraz niezwłocznego usuwania pojemników po zakończeniu
oczyszczania terenu.
2. Właściciele nieruchomości, na których organizowane są imprezy, o których mowa w ust. 1 są
zobowiązani do wyposażenia miejsca, na którym ona się odbywa, w jeden pojemnik o pojemności 120 l na
20 osób uczestniczących w imprezie oraz szalety przenośne w ilości jeden szalet na 100 osób uczestniczących
w imprezie, jeżeli czas jej trwania nie przekracza 4 godzin.
3. Jeśli czas trwania imprezy jest dłuższy niż 4 godziny, ilości, o których mowa w ust. 2 należy zwiększyć
o 50 %, na każde następne 4 godziny trwania imprezy.
§ 12. 1. Na drogach publicznych, w tym na wewnętrznych drogach oraz na terenach nieruchomości, na
których znajdują się obiekty służące do użytku publicznego odpady gromadzić należy w pojemnikach lub
koszach ulicznych o pojemności od 20 l do 110 l.
2. Pojemniki lub kosze, o których mowa w ust. 1 rozmieszcza się w obrębie skrzyżowań ulic, przy
oznakowanych przejściach dla pieszych, przystankach komunikacyjnych w sąsiedztwie oznaczenia przystanku
lub wiaty przystankowej oraz innych miejscach o dużym natężeniu ruchu (parki, place zabaw, tereny zieleni
miejskiej) w sposób zapewniający łatwy dostęp dla osób z nich korzystających. Odległość między koszami nie
powinna być większa niż 500 m.
3. Pojemniki lub kosze o których mowa w ust. 1 muszą być wykonane z materiałów niepalnych
o konstrukcji uniemożliwiającej wydostanie się odpadów pod wpływem wiatru, deszczu i innych czynników
zewnętrznych.
Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 13. 1. Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości powinna zapewnić
właściwy stan sanitarno - porządkowy nieruchomości i być dostosowana do ilości zebranych odpadów
i możliwości ich gromadzenia w pojemnikach i workach stanowiących wyposażenie nieruchomości.
2. Właściciele nieruchomości zamieszkałych, pozbywają się odpadów komunalnych zmieszanych,
przekazując je przedsiębiorcy z częstotliwością:
1) nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie z terenu nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej lub
zagrodowej,
2) co najmniej raz w tygodniu z terenu pozostałych nieruchomości zamieszkałych.
3. Właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy zbierają odpady w sposób selektywny pozbywają się
zebranych odpadów: papieru i tektury, szkła, tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań wielomateriałowych,
poprzez przekazanie ich przedsiębiorcy z częstotliwością:
1) co najmniej raz w miesiącu z terenu nieruchomości zamieszkałej w zabudowie jednorodzinnej lub
zagrodowej,
2) co najmniej raz na dwa tygodnie z terenu pozostałych nieruchomości zamieszkałych.
4. Właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy pozbywają się zebranych odpadów ulegających
biodegradacji, przekazują je przedsiębiorcy z częstotliwością:
1) nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie z terenu nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej lub
zagrodowej,
2) co najmniej raz w tygodniu z terenu pozostałych nieruchomości zamieszkałych.
5. Zużyte baterie, świetlówki i akumulatory, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte opony, odpady
budowlane i rozbiórkowe oraz odpady zielone należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych
i przekazać je do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
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6. Meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z gospodarstw
domowych będą odbierane na zasadzie „wystawki” w ramach akcji zbierania tych odpadów przez
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne co najmniej raz w roku, w następujący sposób:
1) meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powinny być
gromadzone w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości, w sposób nieutrudniający korzystanie
z nieruchomości przez osoby do tego uprawnione,
2) w okresie między „wystawkami” mieszkańcy będą mogli własnym transportem dowieźć meble i inne
odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do punktu selektywnego zbierania
odpadów komunalnych.
7. Jeżeli właściciele nieruchomości zamieszkałych zbierający w sposób selektywny odpady zielone nie
poddają ich procesowi kompostowania, pozbywają się tych odpadów, dostarczając je we własnym zakresie do
punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w czasie, który nie spowoduje rozkładu zebranych
odpadów.
8. Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą w sposób ciągły przekazywać do punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w godzinach jego otwarcia, poprzez dostarczanie ich we
własnym zakresie następujące selektywnie zebrane odpady:
1) szkło,
2) papier i tekturę,
3) tworzywa sztuczne,
4) metale,
5) opakowania wielomateriałowe,
6) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,
7) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych,
9) zużyte opony,
10) zużyte baterie i akumulatory,
11) przeterminowane leki i chemikalia,
12) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z gospodarstw domowych,
13) odpady zielone.
9. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
przekazują zebrane odpady komunalne zmieszane:
1) dla obiektów użyteczności publicznej - nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie,
2) dla obiektów, na których prowadzona jest działalność:
a) przy działalności gastronomicznej i handlu spożywczym - nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie,
b) przy pozostałej działalności - nie rzadziej niż raz na 1 miesiąc.
10. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
i którzy prowadzą selektywne zbieranie odpadów wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a, tiret 1-3, przekazują
zebrane selektywnie odpady przedsiębiorcy, z którym mają zawartą umowę i z częstotliwością ustaloną
w umowie, zapewniającą niedopuszczenie do przepełniania pojemników, jednak nie rzadziej niż raz na
1 miesiąc.
11. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
i którzy prowadzą selektywne zbieranie odpadów ulegających biodegradacji przekazują zebrane selektywnie
odpady przedsiębiorcy, z którym mają zawartą umowę i z częstotliwością ustaloną w umowie, zapewniającą
niedopuszczenie do przepełniania pojemników - jednak nie rzadziej niż:
1) dla obiektów użyteczności publicznej – raz na 2 tygodnie,
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2) dla obiektów, na których prowadzona jest działalność:
a) przy działalności gastronomicznej i handlu spożywczym - raz na 2 tygodnie,
b) przy pozostałej działalności – raz na 2 tygodnie.
§ 14. 1. Opróżnianie koszy ulicznych powinno być prowadzone z częstotliwością, która nie powoduje ich
przepełniania, jednak nie rzadziej niż raz na 1 tydzień.
2. Na terenie nieruchomości pojemniki na odpady należy ustawić w miejscu wyodrębnionym, dostępnym
dla pracowników przedsiębiorcy bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości, gdy takiej
możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik, teren
przylegający do nieruchomości, za zgodą właściciela nieruchomości lub przed wejściem na teren
nieruchomości w sposób nie utrudniający ruchu pieszych lub pojazdów.
§ 15. Każdorazowo po umieszczeniu odpadów w pojemnikach na odpady komunalne należy zamknąć
szczelnie pokrywę, celem uniemożliwienia zamoczenia odpadów, jak też wydostania się odpadów pod
wpływem wiatru i innych czynników zewnętrznych.
§ 16. 1. Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z nieruchomości z częstotliwością dostosowaną do ilości
zużytej wody i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, zwłaszcza wynikający z jego
przepełnienia, wykluczający zanieczyszczenie gleby i wód podziemnych oraz zapobiegający powstawaniu
procesów gnilnych w zbiorniku, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie
zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do przedsiębiorcy, z którym podpisał umowę.
3. Do właściciela nieruchomości należy umożliwienie dojazdu pojazdu asenizacyjnego podmiotu
uprawnionego do odbioru odpadów w celu opróżnienia szczelnych zbiorników bezodpływowych nieczystości
ciekłych lub oczyszczalni przydomowych.
Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.
§ 17. 1. Funkcjonowanie systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych powinno
zapewnić:
1) osiągnięcie przez gminy do 31 grudnia 2020 r. poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia
odpadów komunalnych, tj. papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – w wysokości min. 50% wagowo
oraz 70% wagowo w przypadku poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, w stosunku do masy
tych odpadów wytworzonych w 1995 r.,
2) ograniczenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska
odpadów w 2020 r. nie więcej niż 35% masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.,
3) wydzielenie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych,
4) osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych,
5) wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów.
2. Właściciele nieruchomości powinni podejmować działania zmierzające do ograniczenia ilości
wytwarzanych odpadów, w szczególności poprzez:
1) kupowanie produktów w opakowaniach zwrotnych,
2) unikanie stosowania toreb plastikowych na zakupy, w zamian korzystając z toreb płóciennych,
3) ograniczenie zakupu produktów jednorazowego użytku,
4) kompostowanie odpadów zielonych,
5) unikanie używania produktów, które na pewno trafią na składowisko odpadów (czyli nie nadających się do
kompostowania, recyklingu),
6) przekazywanie niepotrzebnej odzieży do punktów opieki społecznej lub do kontenerów na odzież,
7) unikanie produktów, które po wyrzuceniu stanowią odpady niebezpieczne,
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8) używanie akumulatorów nadających się do ponownego naładowania zamiast baterii jednorazowych.
Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 18. Osoba utrzymująca zwierzęta domowe zobowiązana jest:
1) usuwać zanieczyszczenia spowodowane przez zwierzęta,
2) stosować zabezpieczenia uniemożliwiające samowolne wydostanie się zwierzęcia poza pomieszczenia lub
teren nieruchomości,
3) zapewnić stały nadzór nad zwierzęciem,
4) na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku, psy należy prowadzić na smyczy, zaś psy należące do
ras uznawanych za agresywne należy prowadzić na smyczy i w kagańcu,
5) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:
a) na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku – sprawować opiekę nad zwierzęciem i bezpośrednią
kontrolę jego zachowania oraz nie pozostawiać zwierzęcia bez dozoru,
b) uniemożliwić wprowadzenie zwierząt do piaskownic i innych urządzeń służących do użytkowania przez
dzieci.
6) Osoba, z którą przebywa zwierzę na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku, zobowiązana jest do
niezwłocznego usunięcia zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę, a odchody zwierząt należy
umieszczać w koszach ulicznych lub w specjalnie do tego przeznczonych pojemnikach.
Rozdział 7.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej
§ 19. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach nieruchomości wyłączonych
z produkcji rolnej:
1) na obszarze miasta Lubska, wyznaczonym ulicami: Krakowskie Przedmieście, E. Plater, Chrobrego,
Kościuszki, Mickiewicza, Krasińskiego, Sienkiewicza, Zamkowa, Dębowa, plac Wolności, Popławskiego,
Kopernika, Kanałowa, Chopina, Zieleniecka,
2) na nieruchomościach wpisanych na podstawie odrębnych przepisów przez właściwe organy do rejestru
zabytków.
3) Zakaz utrzymania zwierząt gospodarskich dotyczy również zwartych terenów zajętych przez budownictwo
wielorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, hotele, strefy przemysłowe, ogrody działkowe na
terenach miejskich.
2. Zwierzęta gospodarskie, z zastrzeżeniem ust. 1, mogą być utrzymywane wyłącznie w zabudowie
jednorodzinnej i zagrodowej na nieruchomościach położonych w promieniu nie mniejszym niż 50 m od
budynków szkół, przedszkoli, placówek kulturalnych, zakładów opieki zdrowotnej, urzędów i organów
administracji pod warunkiem:
1) że nie będą stanowiły uciążliwości dla otoczenia (hałas, fetor),
2) posiadania budynków przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290) z zachowaniem zasad określonych
w niniejszym Regulaminie.
3. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich zobowiązani są:
1) przestrzegać przepisów sanitarno – epidemiologicznych (gromadzić i usuwać powstające w związku
z chowem odpady i nieczystości ciekłe w sposób zgodny z Regulaminem i określony w przepisach
odrębnych),
2) nie powodować uciążliwości (takich jak hałas, fetor) wobec innych osób zamieszkujących w nieruchomości
i nieruchomościach sąsiednich,
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3) przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy do roku
wiosną i jesienią,
4) pszczoły trzymać w ulach, ustawionych w odległości co najmniej 10 m od granicy nieruchomości w taki
sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości
sąsiednich.
Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania
§ 20. 1. Wyznacza się obszary na terenie Gminy podlegające obowiązkowej deratyzacji:
1) tereny zabudowane budynkami mieszkalnymi, przemysłowymi, gospodarczymi i inwentarskimi,
2) budynki mieszkalne w zabudowie wielorodzinnej, jednorodzinnej i zagrodowej,
3) pomieszczenia przynależne do budynków wymienionych w pkt 2 tj. piwnice, pomieszczenia gospodarcze,
budynki inwentarskie,
4) tereny obiektów produkcyjnych i usługowych, w tym sklepy, lokale gastronomiczne, warsztaty,
5) budynki jednostek oświaty,
6) obiekty służby zdrowia,
7) obiekty organów administracji i instytucji,
8) obiekty w których prowadzona jest działalność w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów,
9) zakłady przetwórstwa żywności,
10) magazyny żywności i płodów rolnych, gospodarstwa rolne i hodowlane,
11) sieć kanalizacji sanitarnej.
2. Ustala się, że deratyzacja na obszarach, o których mowa w ust. 1 przeprowadzana będzie dwa razy
w roku w następujących terminach:
1) od dnia 1 kwietnia do dnia 15 kwietnia,
2) od dnia 15 października do dnia 31 października.
Rozdział 9.
Postanowienia końcowe
§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubska.
§ 23. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
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