
 
 

UCHWAŁA NR XIV/124/2020 
RADY GMINY ŁABUNIE 

z dnia 24 czerwca 2020 r. 

w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łabunie” 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2020r., poz. 713),  art. 4 ust. 1, ust. 2 i ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019r.,poz. 2010 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zamościu, Rada Gminy Łabunie uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łabunie” w brzmieniu 
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIX/185/2018 Rady Gminy Łabunie z dnia 18 kwietnia 2018r. w sprawie 
uchwalenia  „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łabunie”. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łabunie. 

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

  
 

Przewodnicząca Rady Gminy 
 
 

Elżbieta Kuźma 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 8 lipca 2020 r.

Poz. 3691



           Załącznik  Nr 1
                    do Uchwały Nr XIV/124/2020

                    Rady Gminy Łabunie
                    z dnia 24 czerwca 2020r.

Regulamin  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie
Gminy Łabunie

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.

Regulamin  określa  szczegółowe  zasady  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie
Gminy Łabunie. 

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku 

na terenie nieruchomości

§ 2.
1. Właściciele  nieruchomości  obowiązani  są  do  prowadzenia  selektywnego  zbierania

odpadów komunalnych obejmujących:

1) papier,
2) metale,
3) tworzywa sztuczne,
4) szkło,
5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
6) bioodpady (zielone i kuchenne),
7) odpady niebezpieczne,
8) przeterminowane leki i chemikalia,
9) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie

domowym  w  wyniku  przyjmowania  produktów  leczniczych  w formie  iniekcji  i
prowadzenia  monitoringu  poziomu  substancji  we  krwi,  w szczególności  igieł  i
strzykawek,

10) zużyte baterie i akumulatory,
11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
12) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
13) zużyte opony,
14) odpady budowlane i rozbiórkowe,
15) odpady tekstyliów i odzieży,
16) popiół z palenisk domowych.

2. Ustala  się  następujące  zasady  w  zakresie  selektywnego  zbierania  odpadów
komunalnych:
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1) Papier,  metale,  tworzywa  sztuczne,  szkło,  odpady  opakowaniowe
wielomateriałowe – umieszczać w pojemnikach lub workach przeznaczonych do
selektywnej  zbiórki odpadów, a następnie przekazać podmiotowi odbierającemu
odpady lub dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

2) Bioodpady (odpady zielone stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji
terenów zielonych z wyłączeniem nierozdrobnionych gałęzi lub konarów, odpady
kuchenne) – należy zbierać oddzielnie w pojemniki  lub worki  przeznaczone do
tego celu, luzem bez jakichkolwiek opakowań i usuwać systematycznie poprzez
przekazanie  podmiotowi  prowadzącemu  działalność  w  zakresie  odbierania
odpadów komunalnych lub przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych.  Dopuszcza  się  możliwość  zagospodarowania  bioodpadów
stanowiących odpady komunalne we własnym zakresie na nieruchomości poprzez
kompostowanie na kompostownikach przydomowych.

3) Przeterminowane  leki  oddaje  się  wyłącznie  do  specjalnych  pojemników
ustawionych  w wyznaczonych  aptekach i  placówkach służy zdrowia  lub należy
dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

4) Odpady niebezpieczne i chemikalia wydzielone z odpadów komunalnych należy
przekazać  do  punktu  selektywnego  zbierania  odpadów  komunalnych  lub
przekazać podmiotowi odbierającemu odpady podczas zbiórki.

5) Odpady  niekwalifikujące  się  do  odpadów  medycznych  powstałych
w gospodarstwie  domowym  w  wyniku  przyjmowania  produktów  leczniczych
w formie  iniekcji  i  prowadzenia  monitoringu  poziomu  substancji  we  krwi,
w szczególności  igieł  i  strzykawek  należy  przekazać  do  punktu  selektywnego
zbierania odpadów komunalnych.

6) Zużyte baterie umieszczać w specjalnych pojemnikach ustawionych w szkołach i
obiektach gminnych lub dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych.

7)  Zużyte  akumulatory  –  przekazywać  placówkom  handlowym  prowadzącym
ich sprzedaż,  dostarczyć  do  punktu  selektywnego  zbierania  odpadów
komunalnych lub przekazać podmiotowi odbierającemu odpady podczas zbiórki.

8) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe,
odpady  budowlane  i  rozbiórkowe  stanowiące  odpady  komunalne  (powstałe  w
wyniku  prowadzenia  samodzielnie  drobnych  remontów  nie  wymagających
pozwolenia  na  budowę ani  zgłoszenia  zamiaru  prowadzenia  takich  robót)  oraz
zużyte opony (nie dotyczy opon pochodzących z działalności gospodarczej) nie
wymagają specjalnych pojemników do zbierania, należy gromadzić je oddzielnie i
usuwać systematycznie poprzez dostarczenie do punktu selektywnego zbierania
odpadów komunalnych lub przekazać podmiotowi odbierającemu odpady podczas
zbiórki.

9) Odpady tekstyliów i odzieży należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania
odpadów komunalnych.
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10)Popiół  z  palenisk  domowych  –  umieszczać  w  pojemnikach  lub  workach
przeznaczonych  do  selektywnej  zbiórki  odpadów  i  usuwać  systematycznie
poprzez dostarczenie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
lub przekazać podmiotowi odbierającemu odpady.

3. Obowiązek  selektywnego  zbierania  odpadów  przez  właścicieli  nieruchomości,
o których  mowa  w  ust,  1  uznaje  się  za  spełniony,  gdy  właściciel  nieruchomości
selektywnie zbiera i gromadzi w osobnych pojemnikach lub workach, usytuowanych
na terenie swojej nieruchomości i oddaje podmiotowi odbierającemu odpady lub do
punktu selektywnego zbierania odpadów, następujące frakcje odpadów:

1. papier,
2. metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
3. szkło, 
4. bioodpady.

§ 3.

Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń polega na usunięciu ich
w miejsca  niepowodujące  zakłóceń  w ruchu  pieszym  i pojazdów,  umożliwiając  ich
zebranie.

§ 4.

1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod
warunkiem   niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków
do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego, dokonywania tych czynności
na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu środków
ulegających biodegradacji.

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi jest dozwolona
na  terenie  nieruchomości  pod warunkiem,  że  nie  spowoduje  to  zanieczyszczenia
wód lub gleby oraz uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości. Powstałe
odpady powinny być gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Rozdział 3.

Rodzaje, minimalna pojemność pojemników lub worków, przeznaczonych
do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach

przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach publicznych, warunki
rozmieszczania tych pojemników i worków oraz utrzymania pojemników w

odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

§ 5.

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są dostosować ilość i pojemność pojemników
do liczby osób zamieszkujących lub przebywających na terenie nieruchomości oraz
do ilości i rodzaju wytworzonych odpadów.
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2. Określa się następujące rodzaje pojemników i worków przeznaczonych do zbierania
odpadów  komunalnych  na  terenie  nieruchomości,  w  tym  na terenach
przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach publicznych:

1) pojemniki  na  niesegregowane  (zmieszane)  odpady  komunalne  o  pojemności:
60 litrów (l), 120 l, 240 l, 1100 l, pojemniki (KP 5, KP 7) o pojemności od 5 do 7m3,

2) pojemniki o pojemności od 60 l do  1,5m3   lub worki z  tworzywa sztucznego o
pojemności  od  60  l  do  240  l  przeznaczone  do  selektywnej  zbiórki  odpadów,
oznaczone odpowiednimi kolorami w zależności od rodzaju odpadu: 
 koloru niebieskiego na papier,  

 koloru zielonego na szkło, 

 koloru żółtego na tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale,

 koloru brązowego na bioodpady,

 koloru szarego na popiół.

 koloru czarnego z przeznaczeniem na niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne.

3) kosze uliczne o pojemności od 30 l  do 60 l.
4) pojemniki  typu  foka  do  selektywnej  zbiorki  przeterminowanych  leków  o

pojemności 10 l.
5) pojemniki do selektywnej zbiórki zużytych baterii o pojemności minimum 10 l .

§ 6.

1. Określa się minimalną pojemność pojemnika lub worka przeznaczonego do zbierania
odpadów  komunalnych  na  terenie  nieruchomości,  na  których  zamieszkują
mieszkańcy, jeżeli korzysta z niego:
1) do 4 osób - o pojemności 120 l,
2) od 5 do 8 osób - o pojemności 240 l,
3) od 9 do 12 osób - 240 l + 120 l,
4) od 13 do 17 osób – 2 x 240 l

2. Określa się minimalną pojemność pojemnika lub worka przeznaczonego do zbierania
odpadów  komunalnych  na  terenie  nieruchomości,  na  których  nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli korzysta z niego:
1) nie więcej niż 5 osób – o pojemności co najmniej 60 l,
2) od 6 do 10 osób włącznie – o pojemności co najmniej 120 l,
3) od 11 i więcej osób - o pojemności  co najmniej 240 l,

3. Określa się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania  odpadów
komunalnych  na  terenach  przeznaczonych  do  użytku  publicznego,  w tym  dróg
publicznych – kosz uliczny o pojemności co najmniej 30 l, uwzględniając, że;

1) odległość  między  koszami  ustawionymi  na  terenach  służących  do  użytku
publicznego przeznaczonych dla ruchu pieszych – nie może przekraczać 300 m,
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2) na przystankach komunikacyjnych kosze na odpady należy lokalizować w obrębie
wiaty przystankowej, a jeżeli nie ma wiaty, w sąsiedztwie oznaczenia przystanku.

§ 7.

1. Pojemniki  służące  do  zbierania  odpadów  komunalnych  należy  umieszczać
w wydzielonych miejscach na terenie nieruchomości, z której odbierane są odpady.

2. W  celu  zapewnienia  należytego  stanu  sanitarnego  pojemników  służących
do gromadzenia odpadów właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania
ich w czystości, mycia i co najmniej raz w roku dezynfekowania.

3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników do zbierania
odpadów komunalnych w należytym stanie technicznym umożliwiającym korzystanie z
nich  bez  przeszkód  i  bez  powstawania  zagrożeń  dla  użytkowników,  poprzez
dokonywanie okresowych przeglądów i konserwacji  oraz wymianę w przypadku ich
uszkodzenia lub zniszczenia uniemożliwiającego dalsze użytkowanie.

4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników w należytym
stanie porządkowym poprzez zapewnienie odpowiedniej  wielkości  pojemników, aby
nie dochodziło do ich przepełnienia, oraz porządkowanie terenu wokół pojemników w
sytuacji gdy odpady z niego wypadły lub nie zostały wrzucone do pojemnika.

5. Właściciele  nieruchomości  zobowiązani  są  do zabezpieczenia  miejsc  gromadzenia
odpadów przed zalewaniem odpadów przez wody opadowe oraz utrzymywania tych
miejsc w czystości.

Rozdział 4.
Częstotliwość  i  sposoby  pozbywania  się  odpadów  komunalnych  i  nieczystości
ciekłych  z  terenu  nieruchomości  oraz  terenów  przeznaczonych  do  użytku
publicznego

§ 8.

1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z
terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i
porządku na nieruchomości.

2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli  nieruchomości odbywa się
poprzez ich umieszczenie w odpowiednich pojemnikach lub workach przeznaczonych
do selektywnej zbiórki, a następnie odebranie ich przez prowadzącego działalność w
zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych.  W przypadku  pozostałych  odpadów
komunalnych zbieranych na terenie nieruchomości, pozbywanie odpadów odbywa się
poprzez przekazanie odpadów podmiotowi prowadzącemu zbiórkę lub dostarczenie
do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wskazanego przez gminę.

3. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki i worki przeznaczone
do zbierania  odpadów  komunalnych,  na  czas  odbierania  tych  odpadów,
w szczególności  poprzez  ich  wystawienie  poza  teren  nieruchomości  w sąsiedztwie
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drogi publicznej lub udostępnić w sposób uzgodniony z przedsiębiorcą odbierającym
odpady, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd.

4.  W dniu wskazanym w harmonogramie odbioru odpadów danego rodzaju odpadów
pojemniki  i  worki  należy  ustawić  tak,  aby  nie  stwarzały  zagrożenia  dla  innych
użytkowników ciągów komunikacyjnych, bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz aby
uniemożliwić uszkodzenie worków.

5. W przypadku zbiórki  wydzielonych frakcji  odpadów, odpady należy wystawić  przed
wejściem na teren nieruchomości,  przy krawędzi  jezdni,  w dniu planowanej  zbiórki
odpadów.

§ 9.

1. Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości ustala
się następująco:

1) papier  nie rzadziej niż 1 raz na 3 miesiące,

2)  metale, tworzywa sztuczne, szkło oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
nie rzadziej niż 1 raz na 2 miesiące,

3) bioodpady –  w okresie od kwietnia do października  nie rzadziej niż 1 raz na dwa
tygodnie, w okresie od listopada do marca nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu,

4) niesegregowane  (zmieszane)  odpady  komunalne  –   w  okresie  od  kwietnia
do października  nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie, w okresie od listopada do
marca nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu,

5) popioły z palenisk domowych – w okresie od października do maja – nie rzadziej
niż jeden raz w miesiącu,

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe,
odpady  budowlane  i  rozbiórkowe  stanowiące  odpady  komunalne  oraz  zużyte
opony nie rzadziej niż 1 raz w roku,

7) zużyte baterie nie rzadziej niż 1 raz na kwartał,

8) przeterminowane leki nie rzadziej niż 1 raz  w miesiącu

2. Pojemniki  lub  kosze  uliczne  wystawione  na  terenach  przeznaczonych  do  użytku
publicznego powinny być opróżniane w miarę potrzeb wynikających z konieczności
utrzymania czystości i porządku na tych terenach, nie rzadziej jednak niż jeden raz w
miesiącu.  Częstotliwość  opróżniania  tych  urządzeń  powinna  być  dostosowana  do
ilości gromadzonych w nich odpadów.

§ 10.
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1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z
terenu nieruchomości w sposób systematyczny,  nie dopuszczając do przepełnienia
się  zbiornika  bezodpływowego  i  wypływu  tych  nieczystości  do ziemi  i  wód
gruntowych.

2. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z
terenu nieruchomości co najmniej raz na sześć miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 1.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 11.

W  oparciu  o  zapisy  wojewódzkiego  planu  gospodarki  odpadami  podejmowane  będą
działania dotyczące:

1. Podnoszenie  świadomości  społeczeństwa  w  zakresie  zapobiegania  powstawaniu
odpadów, w tym odpadów ulegających biodegradacji. 

2. Promowanie prawidłowego sposobu postępowania z odpadami komunalnymi, w tym
selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych.

3. Wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów.

Rozdział 6.

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów

przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 12.

1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla
ludzi.

2. Osoby  utrzymujące  zwierzęta  domowe,  w szczególności  psy,  zobowiązane
są utrzymywać je na terenie swojej nieruchomości.

3. Wyprowadzanie zwierząt domowych na tereny służące do użytku wspólnego powinno
odbywać  się  w  taki  sposób,  aby  ich  pobyt  nie  był  uciążliwy  ani  nie zagrażał
przebywającym tam osobom, w szczególności:

1) właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a
psy ras uznanych za agresywne lub zachowujące się w sposób agresywny – na
smyczy i w kagańcu,

2) zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu, w
miejscach  mało  uczęszczanych  przez  ludzi  i  tylko  wtedy,  gdy opiekun  psa  ma
możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.
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4. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń
spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach
przeznaczonych do wspólnego użytku.

Rozdział 7.

Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich 
na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 13.

1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
powinno  odbywać  się  w  sposób  niepowodujący  uciążliwości  dla  właścicieli
nieruchomości sąsiednich, takich jak hałas, czy odory.

2. Prowadzący hodowlę  zwierząt  gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej  jest  zobowiązany  zapewnić  gromadzenie  i  usuwanie  powstających  w
związku z hodowlą odpadów i nieczystości na zasadach przewidzianych w odrębnych
przepisach.

3. Zakazuje się utrzymywania zwierząt  gospodarskich na terenach nieruchomości,  na
których zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielolokalowych.

Rozdział 8.

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 14.

1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary obejmujące:

1) obiekty, w których prowadzona jest hodowla zwierząt;
2) obiekty  wykorzystywane  odpowiednio  do  przetwórstwa  bądź  przechowywania,

magazynowania lub składowania  produktów rolno-spożywczych. 

2. Deratyzacja na obszarach wymienionych w ust. 1 należy przeprowadzić, co najmniej
raz w roku w terminie od 1 września do 31 października.
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