
 

 

UCHWAŁA NR XXXIV/261/13 

RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE 

z dnia 26 lutego 2013 r. 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Lubin. 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami), art. 4 ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 

września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), po zasięgnięciu 

opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie uchwala się, co następuje:   

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej 

Lubin.  

Rozdział 2. 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości oraz na terenach 

przeznaczonych do użytku publicznego 

 

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości 

poprzez:  

1) zbieranie i pozbywanie się odpadów komunalnych stałych oraz odprowadzenie nieczystości ciekłych 

zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie,  

2) prowadzenia we wskazanym zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym powstających 

w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych (odpadów remontowo-budowlanych) oraz zużytych opon, a także odpadów 

zielonych i bioodpadów (odpadów ulegających biodegradacji),  

3) dbanie o czystość i porządek na terenie nieruchomości, w tym w szczególności w rejonie przylegającym do 

pojemników, nie dopuszczając do zalegania odpadów na ziemi,  

4) niezwłoczne usuwanie odpadów powstałych w wyniku remontu lokali, budynków (np. gruzu i tym 

podobnych odpadów poremontowych).  

2. Obowiązek selektywnego zbierania odpadów realizuje się poprzez:  

1) zbiórkę odpadów dla następujących frakcji odpadów:  

a) papier,  

b) metal,  

c) tworzywa sztuczne,  
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d) szkło opakowaniowe,  

e) opakowania wielomateriałowe,  

2) zbiórkę wytwarzanych na terenie nieruchomości następujących frakcji odpadów:  

a) przeterminowane leki i chemikalia,  

b) zużyte baterie i akumulatory,  

c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  

d) odpady wielkogabarytowe,  

e) odpady budowlane i rozbiórkowe (odpady remontowo-budowlane),  

f) zużyte opony,  

g) odzież,  

3) zbiórkę odpadów ulegających biodegradacji.  

3. Zabrania się:  

1) składowania wszelkich odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych,  

2) składowania odpadów komunalnych z lokali handlowych, lokali gastronomicznych, usługowych 

i mieszkalnych oraz targowisk w koszach ulicznych,  

3) podrzucania odpadów komunalnych na teren innej nieruchomości i do pojemników będących w posiadaniu 

innego właściciela,  

4) spalania odpadów komunalnych,  

5) gromadzenia odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) w pojemnikach przeznaczonych do 

selektywnej zbiórki odpadów,  

6) wrzucania odpadów innego rodzaju niż opisany na pojemniku lub worku.  

7) mieszania odpadów podczas ich odbierania i transportu.  

§ 3. Odpady komunalne należy gromadzić w następujący sposób:  

1) właściciele nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej obowiązani są do selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych według następujących zasad:  

a) metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe należy łącznie zbierać do worka koloru 

żółtego na selektywnie zbierane odpady komunalne (opakowaniowe), spełniającego wymagania 

określone w Regulaminie. Odpady te można także dostarczyć do punktów selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych,  

b) papier należy zbierać selektywnie do niebieskiego pojemnika, spełniającego wymagania określone 

w Regulaminie. Odpady te można także dostarczyć do punktów selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych,  

c) szkło opakowaniowe należy zbierać w pojemnikach typu „Igloo” koloru zielonego dostępnych 

w rejonach zabudowy jednorodzinnej, spełniających wymagania określone w niniejszym regulaminie. 

Odpady te można także dostarczyć do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,  

d) przeterminowane leki zbierane będą w wyznaczonych aptekach, ponadto zgodnie z harmonogramem 

odbierane będą w systemie mobilnym z użyciem pojazdu dostosowanego do transportu odpadów 

niebezpiecznych. Odpady te można także dostarczyć do punktów selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych,  

e) chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, należy zbierać 

w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, ponadto zgodnie z harmonogramem 

odbierane będą w systemie mobilnym z użyciem pojazdu dostosowanego do transportu odpadów 

niebezpiecznych.  
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f) odpady budowlane i rozbiórkowe, wytwarzane w ramach remontów prowadzonych we własnym 

zakresie, należy dostarczać do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,  

g) meble oraz inne odpady wielkogabarytowe należy zbierać w miejscu nie utrudniającym korzystania 

z nieruchomości oraz terenów do niej przyległych i umożliwiającym łatwy dostęp podmiotowi 

odbierającemu odpady komunalne; odpady wielkogabarytowe powinny być wystawione nie wcześniej 

niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem odbioru, uzgodnionym z organizatorem zbiórki; 

dopuszcza się zbiórkę odpadów wielkogabarytowych w kontenerze ustawionym w pobliżu 

nieruchomości, w pasie drogowym, po uzyskaniu zgody zarządcy drogi lub innego właściciela 

nieruchomości. Odpady będą odbierane zgodnie z harmonogramem w systemie mobilnym z użyciem 

pojazdu dostosowanego do transportu odpadów wielkogabarytowych. Odpady te można także dostarczyć 

do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,  

h) odpady ulegające biodegradacji (zielone i kuchenne) należy zbierać do brązowych pojemników 

spełniających wymagania określone w Regulaminie, zlokalizowanych na terenie nieruchomości lub 

należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W samym gospodarstwie 

domowym odpady kuchenne należy zbierać w workach o pojemności 10 l, które to worki spełniać będą 

wymagania określone w Regulaminie.  

i) zmieszane odpady komunalne należy zbierać do czarnych pojemników spełniających wymagania 

określone w Regulaminie, zlokalizowanych na terenie nieruchomości.  

2) właściciele nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej obowiązani są do zbierania odpadów komunalnych 

według następujących zasad:  

a) papier należy zbierać do pojemnika koloru niebieskiego typu „Igloo” spełniającego wymagania 

określone w Regulaminie. Odpady te można także dostarczyć do punktów selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych,  

b) metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe należy zbierać do pojemnika koloru żółtego 

typu „Igloo” spełniającego wymagania określone w Regulaminie. Odpady te można także dostarczyć do 

punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,  

c) szkło opakowaniowe należy zbierać do pojemnika koloru zielonego typu „Igloo” spełniającego 

wymagania określone w Regulaminie. Odpady te można także dostarczyć do punktów selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych,  

d) przeterminowane leki zbierane będą w wyznaczonych aptekach, ponadto zgodnie z harmonogramem 

odbierane będą w systemie mobilnym z użyciem pojazdu dostosowanego do transportu odpadów 

niebezpiecznych. Odpady te można także dostarczyć do punktów selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych,  

e) chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, należy zbierać 

w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, ponadto zgodnie z harmonogramem 

odbierane będą w systemie mobilnym z użyciem pojazdu dostosowanego do transportu odpadów 

niebezpiecznych.  

f) odpady budowlane i rozbiórkowe, wytwarzane w ramach remontów prowadzonych we własnym 

zakresie, należy dostarczać do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,  

g) odpady zielone zbierać należy do worków ulegających biodegradacji albo worków typu big-bag 

spełniających wymagania określone w Regulaminie, lub należy dostarczać do punktów selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych,  

h) meble oraz inne odpady wielkogabarytowe należy zbierać w miejscu nie utrudniającym korzystania 

z nieruchomości oraz terenów do niej przyległych i umożliwiającym łatwy dostęp podmiotowi 

odbierającemu odpady komunalne; odpady wielkogabarytowe powinny być gromadzone nie wcześniej 

niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem odbioru, uzgodnionym z organizatorem zbiórki; 

dopuszcza się zbiórkę odpadów wielkogabarytowych w kontenerze ustawionym w pobliżu 

nieruchomości, w pasie drogowym, po uzyskaniu zgody zarządcy drogi lub innego właściciela 

nieruchomości. Odpady będą odbierane zgodnie z harmonogramem w systemie mobilnym z użyciem 

pojazdu dostosowanego do transportu odpadów wielkogabarytowych. Odpady te można także dostarczyć 

do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,  
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i) odpady komunalne ulegające biodegradacji należy zbierać do brązowego pojemnika na odpady ulegające 

biodegradacji, spełniającego wymagania określone w Regulaminie. W samym gospodarstwie domowym 

odpady kuchenne należy gromadzić w workach o pojemności 10 l, wykonanych z folii ulegających 

biodegradacji, które to worki spełniać będą wymagania określone w Regulaminie.  

j) zmieszane odpady komunalne należy zbierać do czarnych pojemników spełniających wymagania 

określone w Regulaminie, zlokalizowanych w rejonie nieruchomości.  

3) właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

obowiązani są do zbierania odpadów komunalnych według następujących zasad:  

a) papier należy zbierać do pojemnika na papier spełniającego wymagania określone w Regulaminie. 

Odpady te można także dostarczyć do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,  

b) metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe należy zbierać łącznie do pojemnika na 

selektywnie zbierane odpady opakowaniowe, spełniającego wymagania określone w Regulaminie. 

Odpady te można także dostarczyć do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,  

c) szkło opakowaniowe należy zbierać do pojemnika na selektywnie zbierane szklane odpady komunalne, 

spełniającego wymagania określone w Regulaminie. Odpady te można także dostarczyć do punktów 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych,  

d) przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny 

i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony należy zbierać w punktach 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych,  

e) odpady budowlane i rozbiórkowe, wytwarzane w ramach remontów prowadzonych we własnym 

zakresie, należy dostarczać do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,  

f) odpady zielone należy dostarczać do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub zbierać 

do worka, spełniającego wymagania określone w Regulaminie.  

g) meble oraz inne odpady wielkogabarytowe należy zbierać w miejscu nie utrudniającym korzystania 

z nieruchomości i umożliwiającym łatwy dostęp podmiotowi odbierającemu odpady komunalne; odpady 

wielkogabarytowe powinny być gromadzone nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym 

terminem odbioru, uzgodnionym z organizatorem zbiórki; dopuszcza się zbiórkę odpadów 

wielkogabarytowych w kontenerze ustawionym w pobliżu nieruchomości, w pasie drogowym, po 

uzyskaniu zgody zarządcy drogi lub innego właściciela nieruchomości,  

h) odpady komunalne ulegające biodegradacji należy zbierać do pojemnika na odpady ulegające 

biodegradacji, spełniającego wymagania określone w Regulaminie,  

i) zmieszane odpady komunalne należy zbierać do czarnych pojemników spełniających wymagania 

określone w Regulaminie.  

§ 4. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny i obiekty służące do użytku publicznego, są 

zobowiązani do ustawienia na tych terenach lub obiektach pojemników lub koszy ulicznych na odpady 

komunalne i systematycznego ich opróżniania, w sposób niedopuszczający do ich przepełnienia.  

§ 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na terenie nieruchomości 

wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez właściciela nieruchomości pod warunkiem, że powstające ścieki 

odprowadzane są do miejskiej kanalizacji sanitarnej po spełnieniu wymagań określonych w przepisach 

odrębnych lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami ustawy; 

w szczególności ścieki takie nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do zbiorników wodnych, do ziemi oraz 

do kanalizacji deszczowej.  

2. Zezwala się na dokonywanie doraźnych napraw samochodów np. wymiana kół, świec zapłonowych, 

żarówek, uzupełnianie płynów, regulacje wyłącznie za zgodą właściciela nieruchomości, pod warunkiem, że 

nie są uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości a powstające odpady gromadzone będą w sposób umożliwiający 

ich usunięcie i przekazanie do punktu selektywnego zbierania odpadów na terenie Miasta.  

3. Zabrania się przeprowadzania napraw blacharsko – lakierniczych oraz napraw powodujących powstanie 

odpadów niebezpiecznych, poza warsztatami prowadzącymi działalność w tym zakresie.  

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 4 – Poz. 2777



§ 6. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych 

zanieczyszczeń:  

1) z części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego,  

2) wydzielonej części drogi publicznej przeznaczonej dla ruchu pieszego – chodnika – położonej 

bezpośrednio przy granicy nieruchomości, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz. 391).  

2. Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia należy pryzmować na chodniku przy krawędzi jezdni w sposób 

nieutrudniający ruchu pieszych i pojazdów. Materiał użyty do likwidacji śliskości chodnika należy usunąć 

z chodnika po ustaniu przyczyn jego zastosowania.  

Rozdział 3. 

Rodzaje i minimalna wielkość pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, a także wymagania dotyczące warunków ich 

rozmieszczenia i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

§ 7. 1. Do zbierania odpadów na terenie Miasta przewidziane są:  

1) na terenie zabudowy jednorodzinnej:  

a) worek na selektywnie zbierany metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe powinien 

spełniać następujące wymagania:  

- powinien posiadać kolor żółty i być przeźroczysty,  

- powinien posiadać minimalną pojemność 60 litrów,  

- powinien być wykonany z folii polietylowej PE-LD 02 lub równoważnego materiału,  

- powinien być odporny na działanie promieni UV, niskie temperatury oraz środki chemiczne,  

- powinien posiadać wytrzymałość na obciążenia minimum 30 kg,  

- tworzywa sztuczne i barwniki użyte do wykonania worka nie powinny zawierać kadmu, ołowiu 

i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska,  

b) pojemnik na selektywnie zbierany papier powinien spełniać następujące wymagania:  

- powinien posiadać kolor niebieski,  

- powinien posiadać minimalną pojemność 60 litrów,  

- powinien posiadać certyfikat zgodności z normą europejską EN – 840,  

- powinien być wykonany z granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości PE-HD,  

- powinien być odporny na działanie promieni UV, niskie temperatury oraz środki chemiczne,  

- powinien posiadać wytrzymałość na obciążenia minimum 60 kg,  

- tworzywa sztuczne i barwniki użyte do wykonania pojemnika nie powinny zawierać kadmu, ołowiu 

i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska,  

- powinien posiadać oznaczenie nieruchomości, z której pochodzą zebrane w nim odpady.  

c) pojemnik na selektywnie zbierane szkło opakowaniowe powinien spełniać następujące wymagania:  

- powinien posiadać kolor zielony,  

- powinien posiadać minimalną pojemność 1300 litrów typu Igloo lub równoważne,  

- powinien posiadać certyfikat zgodności z europejską normą.  

d) pojemnik na odpady ulegające biodegradacji powinien spełniać następujące wymagania:  

- powinien posiadać kolor brązowy,  

- powinien posiadać minimalną pojemność 120 litrów,  

- powinien posiadać certyfikat zgodności z normą europejską EN – 840,  
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- powinien być wykonany z granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości PE-HD,  

- powinien być odporny na działanie promieni UV, niskie temperatury oraz środki chemiczne,  

- powinien posiadać wytrzymałość na obciążenia minimum 60 kg,  

- tworzywa sztuczne i barwniki użyte do wykonania pojemnika nie powinny zawierać kadmu, ołowiu 

i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska,  

- powinien posiadać oznaczenie nieruchomości, z której pochodzą zebrane w nim odpady.  

e) worek na odpady kuchenne powinien spełniać następujące wymagania:  

- powinien posiadać pojemność czynną 10 litrów,  

- powinien posiadać certyfikat zgodności z normą europejską EN – 13432,  

- powinien być przeźroczysty,  

- powinien ulegać całkowitej biologicznej degradacji w przeciągu maksymalnie 4 tygodni 

w przemysłowej kompostowni,  

- powinien być nieprzepuszczalny dla płynów powstających z odpadów kuchennych,  

- worek na odpady kuchenne należy umieszczać w pojemniku na odpady ulegające biodegradacji.  

f) pojemnik na zmieszane odpady komunalne z terenu nieruchomości jednorodzinnych, powinien spełniać 

następujące wymagania:  

- powinien posiadać kolor czarny,  

- powinien posiadać minimalną pojemność 120 litrów,  

- powinien posiadać certyfikat zgodności z normą europejską EN – 840,  

- powinien być wykonany z granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości PE-HD,  

- powinien być odporny na działanie promieni UV, niskie temperatury oraz środki chemiczne,  

- powinien posiadać wytrzymałość na obciążenia minimum 60 kg,  

- tworzywa sztuczne i barwniki użyte do wykonania pojemnika nie powinny zawierać kadmu, ołowiu 

i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska,  

- powinien posiadać oznaczenie nieruchomości, z której pochodzą zebrane w nim odpady.  

2) na terenie zabudowy wielorodzinnej:  

a) pojemnik na selektywnie zbierany metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe 

umiejscowiony w „gniazdach segregacyjnych” powinien spełniać następujące wymagania:  

- powinien posiadać kolor żółty,  

- powinien posiadać minimalną pojemność 1300 litrów typu Igloo lub równoważne, w istniejących 

boksach i osłonach śmietnikowych oraz zsypach dopuszcza się pojemnik o pojemności minimalnej 

500 litrów ,  

- powinien posiadać certyfikat zgodności z europejską normą.  

b) pojemnik na selektywnie zbierany papier i tekturę umiejscowiony w „gniazdach segregacyjnych” 

powinien spełniać następujące wymagania:  

- powinien posiadać kolor niebieski,  

- powinien posiadać minimalną pojemność 1300 litrów typu Igloo lub równoważne, w istniejących 

boksach i osłonach śmietnikowych oraz zsypach dopuszcza się pojemnik o pojemności minimalnej 

500 litrów,  

- powinien posiadać certyfikat zgodności z europejską normą.  

c) pojemnik na selektywnie zbierane szkło opakowaniowe umiejscowiony w „gniazdach segregacyjnych” 

powinien spełniać następujące wymagania:  
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- powinien posiadać kolor zielony,  

- powinien posiadać minimalną pojemność 1300 litrów typu Igloo lub równoważne, w istniejących 

boksach i osłonach śmietnikowych oraz zsypach dopuszcza się pojemnik o pojemności minimalnej 

500 litrów,  

- powinien posiadać certyfikat zgodności z europejską normą.  

d) pojemnik na odpady ulegające biodegradacji powinien spełniać następujące wymagania:  

- powinien posiadać kolor brązowy,  

- powinien posiadać minimalną pojemność 120 litrów,  

- powinien posiadać certyfikat zgodności z normą europejską EN – 840,  

- powinien być wykonany z granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości PE-HD,  

- powinien być odporny na działanie promieni UV, niskie temperatury oraz środki chemiczne,  

- powinien posiadać wytrzymałość na obciążenia minimum 60 kg,  

- tworzywa sztuczne i barwniki użyte do wykonania pojemnika nie powinny zawierać kadmu, ołowiu 

i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska.  

e) worek na odpady kuchenne powinien spełniać następujące wymagania:  

- powinien posiadać pojemność czynną 10 litrów,  

- powinien posiadać certyfikat zgodności z normą europejską EN – 13432,  

- powinien być przeźroczysty,  

- powinien ulegać całkowitej biologicznej degradacji w przeciągu maksymalnie 4 tygodni 

w przemysłowej kompostowni,  

- powinien być nieprzepuszczalny dla płynów powstających z odpadów kuchennych,  

- worek na odpady kuchenne należy umieszczać w pojemniku na odpady ulegające biodegradacji.  

f) worek na odpady zielone powinien spełniać następujące wymagania:  

- powinien posiadać minimalną pojemność 810 litrów,  

- powinien być wykonany z tkaniny PP –polipropylen, lub materiału równoważnego,  

- powinien być odporny na działanie promieni UV, niskie temperatury oraz środki chemiczne,  

- powinien posiadać wytrzymałość na obciążenia odpowiednią do zawartości,  

- tworzywa sztuczne i barwniki użyte do ich wykonania nie powinny zawierać kadmu, ołowiu i innych 

pierwiastków szkodliwych dla środowiska,  

lub  

- powinien posiadać minimalną pojemność120 litrów,  

- powinien posiadać certyfikat zgodności z normą europejską EN – 13432,  

- powinien ulegać całkowitej biologicznej degradacji w przeciągu maksymalnie 4 tygodni 

w przemysłowej kompostowni,  

- powinien być nieprzepuszczalny dla płynów powstających z odpadów ulegających biodegradacji, 

   

g) pojemnik na zmieszane odpady komunalne powinien spełniać następujące wymagania:  

- powinien posiadać kolor czarny,  

- powinien posiadać minimalną pojemność 120 litrów,  

- powinien posiadać certyfikat zgodności z normą europejską EN – 840,  
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- powinien być wykonany z granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości PE-HD lub 

metalu,  

- powinien być odporny na działanie promieni UV, niskie temperatury oraz środki chemiczne,  

- powinien posiadać wytrzymałość na obciążenia minimum 60 kg,  

- tworzywa sztuczne i barwniki użyte do wykonania pojemnika nie powinny zawierać kadmu, ołowiu 

i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska,  

3) na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne:  

a) pojemnik na selektywnie zbierany metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe powinien 

spełniać następujące wymagania:  

- powinien posiadać kolor żółty,  

- powinien posiadać minimalną pojemność 120 litrów,  

- powinien posiadać certyfikat zgodności z normą europejską EN – 840,  

- powinien być wykonany z granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości PE-HD,  

- powinien być odporny na działanie promieni UV, niskie temperatury oraz środki chemiczne,  

- powinien posiadać wytrzymałość na obciążenia minimum 60 kg,  

- tworzywa sztuczne i barwniki użyte do wykonania pojemnika nie powinny zawierać kadmu, ołowiu 

i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska,  

- powinien posiadać oznaczenie nieruchomości, z której pochodzą zebrane w nim odpady.  

b) pojemnik na selektywnie zbierany papier powinien spełniać następujące wymagania:  

- powinien posiadać kolor niebieski,  

- powinien posiadać minimalną pojemność 120 litrów,  

- powinien posiadać certyfikat zgodności z normą europejską EN – 840,  

- powinien być wykonany z granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości PE-HD,  

- powinien być odporny na działanie promieni UV, niskie temperatury oraz środki chemiczne,  

- powinien posiadać wytrzymałość na obciążenia minimum 60 kg,  

- tworzywa sztuczne i barwniki użyte do wykonania pojemnika nie powinny zawierać kadmu, ołowiu 

i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska,  

- powinien posiadać oznaczenie nieruchomości, z której pochodzą zebrane w nim odpady.  

c) pojemnik na selektywnie zbierane szkło opakowaniowe powinien spełniać następujące wymagania:  

- powinien posiadać kolor zielony,  

- powinien posiadać minimalną pojemność 1300 litrów typu Igloo lub równoważne,  

- powinien posiadać certyfikat zgodności z europejską normą.  

d) pojemnik na odpady ulegające biodegradacji (odpady zielone i komunalne ulegające biodegradacji) 

powinien spełniać następujące wymagania:  

- powinien posiadać kolor brązowy,  

- powinien posiadać minimalną pojemność 120 litrów,  

- powinien posiadać certyfikat zgodności z normą europejską EN – 840,  

- powinien być wykonany z granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości PE-HD,  

- powinien być odporny na działanie promieni UV, niskie temperatury oraz środki chemiczne,  

- powinien posiadać wytrzymałość na obciążenia minimum 60 kg,  
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- tworzywa sztuczne i barwniki użyte do wykonania pojemnika nie powinny zawierać kadmu, ołowiu 

i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska,  

- powinien posiadać oznaczenie nieruchomości, z której pochodzą zebrane w nim odpady.  

e) pojemnik na zmieszane odpady komunalne powinien spełniać następujące wymagania:  

- powinien posiadać kolor czarny,  

- powinien posiadać minimalną pojemność 120 litrów,  

- powinien posiadać certyfikat zgodności z normą europejską EN – 840,  

- powinien być wykonany z granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości PE-HD,  

- powinien być odporny na działanie promieni UV, niskie temperatury oraz środki chemiczne,  

- powinien posiadać wytrzymałość na obciążenia minimum 60 kg,  

- tworzywa sztuczne i barwniki użyte do wykonania pojemnika nie powinny zawierać kadmu, ołowiu 

i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska,  

- powinien posiadać oznaczenie nieruchomości, z której pochodzą zebrane w nim odpady.  

2. Worki i pojemniki na odpady opakowaniowe, biodegradowalne i zielone muszą posiadać informacje 

w formie graficznej i tekstowej o przeznaczeniu i sposobie użytkowania worka lub pojemnika.  

3. Pojemniki do selektywnej zbiórki winny być ustawiane na osiedlach mieszkaniowych w tzw. gniazdach, 

z zachowaniem odrębności składowania dla danej frakcji.  

4. Kosze uliczne o minimalnej pojemności 35 litrów winny być rozmieszczone w pasach dróg publicznych 

o nasilonym ruchu pieszych, przystankach komunikacyjnych, przy przejściach podziemnych oraz na innych 

terenach przeznaczonych do użytku publicznego.  

§ 8. 1. Szczelny zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe lub oczyszczalnia przydomowa muszą być 

zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego w celu opróżniania.  

2. Na terenie nieruchomości pojemniki, kontenery lub worki na odpady należy ustawiać w miejscu 

wyodrębnionym, zgodnie z § 22 i § 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  

§ 9. 1. Mieszkaniec zabudowy jednorodzinnej rocznie wytwarza 409kg/mieszkańca/rok odpadów, co daje 

1580 litrów odpadów. Tygodniowe zapotrzebowanie na pojemność pojemnika dla jednego mieszkańca wynosi 

30 litrów.  

2. Mieszkaniec zabudowy wielorodzinnej rocznie wytwarza 409kg/mieszkańca/rok odpadów, co daje 

2840 litrów odpadów. Tygodniowe zapotrzebowanie na pojemność pojemnika dla jednego mieszkańca wynosi 

55 litrów.  

3. Ustala się następującą tygodniową ilość wytwarzanych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych:  

1) dla nieruchomości zamieszkałych:  

a) w zabudowie jednorodzinnej 30 litrów na mieszkańca lecz nie mniej niż 1 pojemnik 120 litrów na każdą 

nieruchomość, przyjmując, że jeden pojemnik 120 litrowy przeznaczony jest maksymalnie dla 4 osób,  

b) w zabudowie wielorodzinnej 55 litrów na mieszkańca.  

2) dla nieruchomości niezamieszkałych:  

a) dla placówek handlowych 5 litrów na m
2
 powierzchni tygodniowo,  

b) dla gastronomii 1,5 litra na m
2
 powierzchni tygodniowo,  

c) dla sklepów wielkopowierzchniowych 3,6 litra na m
2
 powierzchni tygodniowo,  

d) dla zakładów usługowych, rzemieślniczych, produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych 

i socjalnych 1,33 litra na m
2
 powierzchni tygodniowo,  

e) dla obiektów edukacyjnych (szkoły, uczelnie) 40 kg rocznie na 1 osobę,  
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f) dla obiektów edukacyjnych – żłobki 70 kg rocznie za 1 miejsce w placówce,  

g) dla obiektów edukacyjnych – przedszkola 80 kg rocznie na 1 dziecko,  

h) dla zakładów produkcyjnych przemysłowych 50 kg rocznie na 1 pracownika,  

i) dla placów targowych 25 kg na m
2
 powierzchni rocznie,  

j) dla biur, urzędów i instytucji 50 kg na pracownika rocznie,  

k) dla szpitali 230 kg na 1 łóżko rocznie,  

l) dla ogrodów działkowych 140 kg na 1 działkę rocznie,  

m) dla cmentarzy komunalnych 60 ton na 1 ha rocznie,  

n) dla garaży 24 litry na m
2
 powierzchni rocznie,  

o) dla hoteli i innych obiektów noclegowych 50 kg rocznie na 1 miejsce noclegowe.  

Rozdział 4. 

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 10. 1. Ustala się częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości:  

1) tworzywa sztuczne, metal odbierane są:  

a) w zabudowie jednorodzinnej – nie rzadziej niż raz na miesiąc, z częstotliwością gwarantującą właściwy 

przebieg selektywnego zbierania odpadów komunalnych,  

b) w zabudowie wielorodzinnej – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie z częstotliwością gwarantującą 

właściwy przebieg selektywnego zbierania odpadów komunalnych ,  

2) papier i tektura odbierane są w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej nie rzadziej niż raz na dwa 

tygodnie z częstotliwością gwarantującą właściwy przebieg selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych,  

3) szkło opakowaniowe odbierane jest w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej nie rzadziej niż raz na 

dwa tygodnie z częstotliwością gwarantującą właściwy przebieg selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych,  

4) odpady niebezpieczne pochodzące ze strumienia odpadów komunalnych odbierane są raz na kwartał, 

w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez podmiot 

odbierający odpady komunalne. Harmonogram odbierania odpadów niebezpiecznych, pochodzących ze 

strumienia odpadów komunalnych, przekazany przez ww. podmiot, znajdować się będzie na stronie 

internetowej miasta Lubina i zarządzającego systemem gospodarki odpadami w Lubinie oraz w punkcie 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych,  

5) odpady wielkogabarytowe odbierane są nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, w zabudowie jednorodzinnej 

i wielorodzinnej, zgodnie z harmonogramem przekazanym przez podmiot odbierający odpady komunalne, 

który znajduje się także na stronie internetowej oraz w punkcie selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych,  

6) odpady ulegające biodegradacji odbierane są:  

a) w zabudowie jednorodzinnej –  

- w okresie od kwietnia do września - nie rzadziej niż raz w tygodniu z częstotliwością gwarantującą 

właściwy przebieg selektywnego zbierania tych odpadów,  

- w okresie od października do marca – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.  

b) w zabudowie wielorodzinnej – nie rzadziej niż raz w tygodniu z częstotliwością gwarantującą właściwy 

przebieg selektywnego zbierania tych odpadów ,  

7) zmieszane odpady komunalne odbierane są:  

a) w zabudowie jednorodzinnej - z częstotliwością dostosowaną do potrzeb, nie rzadziej niż raz na dwa 

tygodnie,  
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b) w zabudowie wielorodzinnej - z częstotliwością dostosowaną do potrzeb, nie rzadziej niż raz 

w tygodniu,  

8) z nieruchomości niezamieszkałych odpady komunalne odbierane będą nie rzadziej niż raz w miesiącu.  

2. Ustala się częstotliwość pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości:  

1) zbiorniki bezodpływowe - nieczystości ciekłe będą opróżniane z częstotliwością zapewniającą 

niedopuszczenie do ich przepełnienia bądź wylewania na powierzchnię terenu,  

2) przydomowe oczyszczalnie ścieków - osady będą opróżniane z częstotliwością wynikającą z instrukcji 

eksploatacji, z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia bądź wylewania na 

powierzchnię terenu.  

3. Ustala się częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku 

publicznego:  

1) kosze uliczne zlokalizowane przy drogach publicznych, na skwerach, w parkach, zieleńcach opróżniane 

będą z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia i wysypywania odpadów na 

powierzchnię terenu otaczającego zgodnie z umową z operatorem i z obowiązującym harmonogramem,  

2) właściciele punktów handlowych i usługowych zlokalizowanych poza budynkami są zobowiązani usuwać 

odpady nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,  

3) właściciele lokali gastronomicznych są zobowiązani usuwać odpady nie rzadziej niż raz w tygodniu.  

4. Niezależnie od ustaleń zawartych w § 3, odpady zbierane selektywnie, mieszkańcy Miasta mogą 

pozbywać się w następujący sposób:  

1) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych  

2) zużyte baterie – do pojemników w wybranych placówkach oświatowych i budynkach użyteczności 

publicznej, których wykaz znajduje się na stronie internetowej miasta Lubina,  

3) przeterminowane leki – do pojemników w wybranych aptekach, których wykaz znajduje się na stronie 

internetowej miasta Lubina.  

Właściciele nieruchomości mają obowiązek przed umieszczeniem odpadów opakowaniowych 

w pojemniku, umyć je lub opróżnić, tak by nie pozostały na nich resztki zawartości.  

§ 11. 1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany umieścić zamknięte pojemniki wypełnione odpadami 

w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego bez konieczności otwierania 

wejścia na teren nieruchomości lub gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu odbioru na 

chodnik lub ciąg pieszo-jezdny przed wejściem na teren nieruchomości.  

2. Odpady wielkogabarytowe muszą być wystawione w terminie przewidzianym w § 3 pkt 1 lit. g, § 3 pkt 

2 lit. h oraz w § 3 pkt 3 lit. g, na chodnik lub ciąg pieszo-jezdny przed wejściem na teren nieruchomości 

(posesji) lub na inne miejsce do tego celu wyznaczone, po uzyskaniu zgody zarządcy drogi lub właściciela 

nieruchomości.  

3. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie 

zamówienia właściciela nieruchomości złożonego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał umowę.  

4. Zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku i transportu odpadów oraz nieczystości ciekłych, 

pracownicy podmiotu odbierającego odpady komunalne mają obowiązek natychmiast usunąć. Jeżeli zachodzi 

taka konieczność miejsce po zanieczyszczeniach należy zdezynfekować.  

Rozdział 5. 

Wymagania wynikające z krajowego i wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

 

§ 12. 1. Ustala się gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z terenu Gminy Miejskiej Lubin 

wyłącznie w oparciu o regionalne i zastępcze instalacje przetwarzania odpadów komunalnych przypisane dla 

Regionu Północnego, wynikającego z Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego.  

2. Ustala się ograniczenie składowania odpadów ulegających biodegradacji poprzez wprowadzenie na 

terenie Miasta selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych.  
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Rozdział 6. 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe 

§ 13. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do:  

1) sprawowania właściwej opieki poprzez nie pozostawianie ich bez opieki i dozoru,  

2) zachowania bezpośredniej kontroli nad zwierzęciem oraz środków ostrożności zapewniających ochronę 

zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt,  

3) prowadzania psa na uwięzi, a ponadto psu rasy uznawanej za agresywną (zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne - 

Dz. U. z 2003r. Nr 77, poz.687) lub zagrażającemu otoczeniu do nałożenia kagańca, w miejscach mało 

uczęszczanych dopuszcza się prowadzenie psa bez smyczy pod warunkiem, że pies ma założony kaganiec, 

a właściciel lub opiekun sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem,  

4) zabezpieczenia terenu nieruchomości przed wydostaniem się zwierzęcia poza jej granicę,  

5) zaopatrzenia psa w oznakowanie umożliwiające identyfikację właściciela lub opiekuna,  

6) poddania zwierzęcia domowego szczepieniu ochronnemu, zgodnie z odrębnymi przepisami,  

7) natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę w miejscach publicznych 

służących do wspólnego użytku (postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych korzystających z psów 

przewodników).  

2. Zasady przewożenia zwierząt środkami komunikacji zbiorowej określają przewoźnicy świadczący te 

usługi.  

3. Zabrania się wprowadzania zwierząt domowych:  

1) do miejsc wydzielonych do zabawy dla dzieci, a w szczególności do piaskownic;  

2) do pomieszczeń użyteczności publicznej;  

3) do obiektów sportowych, za wyjątkiem imprez organizowanych z udziałem zwierząt;  

4) na teren cmentarzy. Zakazy określone w ust. 3 pkt 2-4 nie dotyczą psów przewodników osób 

niepełnosprawnych.  

4. Zakazuje się zakopywania zwłok padłych zwierząt w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Padłe 

zwierzęta należy przekazywać do unieszkodliwienia przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w tym 

zakresie.  

§ 14. Obowiązek usuwania padłych lub zabitych zwierząt należy do:  

1) właściciela lub opiekuna,  

2) właściciela nieruchomości, na której znajduje się zwierzę,  

3) zarządcy drogi, na której znajduje się padłe zwierzę.  

§ 15. Osoby utrzymujące zwierzęta egzotyczne, w szczególności gady, płazy, ptaki w lokalach 

mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia.  

§ 16. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie Miasta reguluje odrębna uchwała Rady 

Miejskiej w Lubinie w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt.  

Rozdział 7. 

Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej 

§ 17. 1. Zakazuje się chowu, hodowli i przetrzymywania zwierząt gospodarskich takich jak: zwierzęta 

kopytne i futerkowe, drób, gołębie, strusie i pszczoły na terenach osiedli mieszkaniowych oraz centrum miasta 

Lubina.  
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2. Dopuszcza się utrzymywanie drobnego inwentarza tj. drobiu, zwierząt futerkowych i gołębi w obszarach 

wyłączonych z produkcji rolniczej w strefie przedmieścia w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej oraz na 

terenach ogrodów działkowych w ilości dostosowanej do wielkości pomieszczenia przeznaczonego do chowu 

zwierząt.  

3. Warunkiem utrzymywania zwierząt gospodarskich wymienionych w pkt 2 jest spełnienie wymogów 

sanitarnych, budowlanych, ochrony środowiska i ochrony zwierząt określonych odrębnymi przepisami.  

§ 18. Posiadacz zwierząt gospodarskich zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad:  

1) wytwarzane podczas prowadzenia chowu lub hodowli nieczystości będą gromadzone zgodnie z przepisami 

prawa budowlanego, a ich usytuowanie nie będzie powodować zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz 

wód powierzchniowych i podziemnych,  

2) zapewnienia zwierzętom odpowiednich pomieszczeń gospodarskich,  

3) nie stwarzania uciążliwości i zagrożenia dla ludzi z nieruchomości graniczących z tą, na której są 

utrzymywane.  

Rozdział 8. 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania 

§ 19. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania, w miarę potrzeby deratyzacji  

(z uwzględnieniem studni i sieci kanalizacyjnych) na terenie nieruchomości.  

2. Terminy, w których należy przeprowadzać deratyzacje ustala się na okres:  

1) wiosenny: od 20 marca do 20 kwietnia,  

2) jesienny:  od 15 października do 15 listopada.  

3. Koszty przeprowadzenia deratyzacji ponosi właściciel nieruchomości .   

Rozdział 9. 

Postanowienia przejściowe i końcowe 

§ 20. Do dnia 31 grudnia 2015 roku dopuszcza się zastosowanie do zbierania zmieszanych odpadów 

komunalnych pojemniki w innych kolorach niż czarny, z wyłączeniem dopuszczalności zastosowania w tym 

celu pojemników w kolorach niebieskim, żółtym, zielonym i brązowym.  

§ 21. 1. Kontrolę wypełniania obowiązków określonych w niniejszej uchwale przeprowadza Straż Miejska 

i inne osoby imiennie upoważnione przez Prezydenta Miasta Lubina.  

2. Właściciele nieruchomości mają obowiązek udostępnić podmiotom określonym w ust. 1 nieruchomość 

do przeprowadzenia kontroli realizacji obowiązków określonych w niniejszej uchwale.  

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lubina.  

§ 23. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego.  

§ 24. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr LXXXV/389/06 Rady Miejskiej 

w Lubinie z dnia 10 lipca 2006r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Miejskiej Lubin.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

A. Górzyński 
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