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UCHWAŁA NR LI/260/17
RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU
z dnia 27 września 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały 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 z późn. zm.) i art. 4 ust. 1, 3 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, uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale 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 (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2016 r.,
poz. 1919) wprowadza się następujące zmiany:
1. § 2 ust. 1 pkt 2 otrzymuje nowe brzmienie:
„Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami - należy przez to rozumieć uchwałę Nr XXIX/448/17
z dnia 10 kwietnia 2017 r. Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia Aktualizacji
Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów
komunalnych;”.
2. § 3 otrzymuje nowe brzmienie:
„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,
c) tworzyw sztucznych,
d) metali,
e) opakowań wielomateriałowych,
f) odpadów ulegających biodegradacji, w tym bioodpadów,
g) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
h) odpadów budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z gospodarstw domowych,
i) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych,
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j) zużytych opon,
k) zużytych baterii i akumulatorów,
l) przeterminowanych leków i chemikaliów, w tym środków ochrony roślin 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, w tym tekturę, 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.
- metale i tworzywa sztuczne, w skład których wchodzą odpady metali, w tym odpady
opakowaniowe
z metali,
odpady
tworzyw
sztucznych
oraz
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, lamp
neonowych, reflektorów, szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone), szyb
samochodowych.
- odpadów ulegających biodegradacji, w tym bioodpadów, z wyłączeniem m.in. płynnych
resztek żywności, zepsutych surowych mięs, kości, odchodów zwierzęcych, popiołu
niepochodzącego ze spalania drewna oraz artykułów higienicznych.
b) do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
2. Dopuszcza się gromadzenie odpadów ulegających biodegradacji, w tym bioodpadów
w przydomowych kompostownikach, 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 pozwala 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.”.
3. § 7 ust. 2, 3, 4 otrzymuje nowe brzmienie:
„2. Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować pojemniki/worki o następujących
ujednoliconych kolorach i napisach:
1) NIEBIESKI z przeznaczeniem na papier, oznaczone napisem „Papier”,
2) ŻÓŁTY z przeznaczeniem na metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, oznaczone
napisem „Metale i tworzywa sztuczne”,
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3) ZIELONY z przeznaczeniem na szkło, oznaczone napisem „Szkło”,
4) BRĄZOWY z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, w tym bioodpady, oznaczone
napisem „Bio”.
3. Dla zabudowy wielorodzinnej wskazane jest prowadzenie selektywnego zbierania odpadów
w pojemnikach o pojemności od 120 l do 1500 l o kolorystyce i oznaczeniu napisami, jak w ust. 2.
4. W uzasadnionych przypadkach, podlegających indywidualnemu uzgodnieniu, dopuszcza się
w zabudowie wielorodzinnej selektywną zbiórkę odpadów do worków o kolorystyce i oznaczeniu
napisami, jak w ust. 2.”.
4. § 11 ust.1 i ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:
„1. Na terenach, na których organizowane są imprezy, zgromadzenia o charakterze publicznym i na
targowiskach wprowadza się obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych wymienionych
w § 7 ust. 2 pkt 1-4 oraz 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, w którym ona się odbywa, w co najmniej jeden pojemnik do
gromadzenia odpadów pozostałych po selekcji o pojemności 120 l, jako zmieszanych odpadów
komunalnych oraz pojemniki o pojemności 120 l do odrębnej zbiórki odpadów, wymienionych w § 7
ust. 2 pkt 1-4 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.”.
5. § 12 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:
„Na drogach publicznych, w tym na drogach wewnętrznych oraz na terenach przeznaczonych do
użytku publicznego, w tym obiektach użyteczności publicznej odpady należy gromadzić w pojemnikach
lub koszach ulicznych przeznaczonych do zbiórki odpadów, wymienionych w § 7 ust. 2 pkt 1-4
o pojemności od 20 l do 110 l.”;
6. § 13 otrzymuje nowe brzmienie:
„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, 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, w tym bioodpadów, 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.
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5. Zużyte baterie i akumulatory, żarówki i świetlówki, przeterminowane leki i chemikalia – w tym
środki ochrony roślin, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe należy wydzielić ze strumienia
odpadów komunalnych i przekazać je do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
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. 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,
3) tworzywa sztuczne,
4) metale,
5) opakowania wielomateriałowe,
6) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym bioodpady,
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) żarówki i świetlówki,
12) przeterminowane leki i chemikalia, w tym środki ochrony roślin,
13) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z gospodarstw domowych.
8. 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.
9. 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.
10. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady
komunalne i którzy prowadzą selektywne zbieranie odpadów ulegających biodegradacji, w tym
bioodpadów 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:
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1) dla obiektów użyteczności publicznej – raz na 2 tygodnie,
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.”.
7. § 14 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:
„Opróżnianie koszy ulicznych oraz pojemników na odpady z terenów przeznaczonych do użytku
publicznego powinno być prowadzone z częstotliwością, która nie powoduje ich przepełniania, jednak
nie rzadziej niż raz na 1 tydzień.”.
8. § 17 otrzymuje nowe brzmienie:
„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) do 2020 r. udział masy termicznie przekształcanych odpadów komunalnych oraz odpadów
pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych w stosunku do wytwarzanych odpadów
komunalnych nie może przekraczać 30%.
4) wydzielenie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych,
5) wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów.
6) zmniejszenie udziału zmieszanych odpadów komunalnych w całym strumieniu zbieranych odpadów
(zwiększenie udziału odpadów zbieranych selektywnie),
7) zaprzestanie składowania odpadów ulegających biodegradacji selektywnie zebranych,
8) zaprzestanie składowania zmieszanych odpadów komunalnych bez przetworzenia,
9) zmniejszenie ilości powstających odpadów (ograniczenie marnotrawienia żywności),
10) zwiększanie świadomości społeczeństwa na temat należytego gospodarowania odpadami
komunalnymi (w tym odpadami żywności i innymi odpadami ulegającymi biodegradacji),
11) minimalizacja
środowisko,

negatywnego

oddziaływania

odpadów

medycznych

i weterynaryjnych

na

12) kształtowanie systemu zbierania przeterminowanych środków ochrony roślin i opakowań po tych
środkach.
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) przekazywanie niepotrzebnej odzieży do punktów opieki społecznej lub do kontenerów na odzież,
6) unikanie produktów, które po wyrzuceniu stanowią odpady niebezpieczne,
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7) używanie akumulatorów nadających się do ponownego naładowania zamiast baterii jednorazowych,
8) nabywanie takich ilości środków ochrony roślin, jakie są potrzebne, tak aby nie ulegały one
przeterminowaniu.”.
9. § 19 ust. 1. otrzymuje nowe brzmienie:
„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,
Śródmiejska, Kopernika, Kanałowa, Chopina, Zieleniecka,”.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Tomiałowicz

