Projekt
z dnia 4 czerwca 2021 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU
z dnia .................... 2021 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubliniec
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888), po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), Rada Miejska w Lublińcu
uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubliniec, zwany dalej Regulaminem.
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 2. W celu utrzymania czystości i porządku na nieruchomościach wchodzących terytorialnie w skład Gminy Lubliniec,
jak również dla zapewnienia ochrony jej terenów i środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniem odpadami komunalnymi,
wprowadza się do stosowania niniejszy Regulamin.
§ 3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2021 r. poz. 888);
2) ustawie o odpadach – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r.
poz. 779 z późn. zm.);
3) nieruchomości – należy to rozumieć zgodnie z treścią art. 46 Kodeksu cywilnego;
4) właścicielu nieruchomości – należy to rozumieć zgodnie z treścią art. 2 ust.1 pkt 4 ustawy;
5) odpadach komunalnych – należy to rozumieć zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o odpadach;
6) bioodpadach – należy to rozumieć zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o odpadach;
7) odpadach niebezpiecznych - należy to rozumieć zgodnie z treścią art. 3 ust. 4 ustawy o odpadach w odniesieniu do frakcji
składającej się na odpady komunalne;
8) nieczystościach ciekłych - należy to rozumieć zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy;
9) zbiornikach bezodpływowych – należy to rozumieć zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy;
10) zbieraniu odpadów – należy to rozumieć zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 pkt 34 ustawy o odpadach;
11) zwierzętach domowych – należy to rozumieć zgodnie z treścią art. 4 pkt 17 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638);
12) zwierzętach gospodarskich – należy to rozumieć zgodnie z treścią art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r.
o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 36).
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Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości oraz na terenach przeznaczonych do
użytku publicznego
§ 4. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku w szczególności poprzez wyznaczenie
miejsca na lokalizację pojemników na odpady, zapewniając łatwy do nich dostęp. W przypadku gdy wyznaczenie miejsca na
pojemniki nie jest możliwe na terenie własnej nieruchomości, właściciele nieruchomości zobowiązani są do zapewnienia
usytuowania pojemników na terenie innej nieruchomości, na zasadach uzgodnionych z jej właścicielem.
2. Właściciele nieruchomości mają obowiązek selektywnego zbierania odpadów poprzez:
1) zbiórkę w przeznaczonych do tego celu pojemnikach i workach następujących frakcji odpadów:
a) papieru,
b) tworzyw sztucznych,
c) metali,
d) odpadów opakowaniowych wielomateriałowych,
e) szkła,
f) bioodpadów;
2) zbiórkę wytwarzanych na terenie nieruchomości następujących frakcji:
a) przeterminowanych leków i chemikaliów,
b) zużytych baterii i akumulatorów,
c) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
d) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
e) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
f) zużytych opon,
g) odpadów niebezpiecznych,
h) odpadów niekwalifikujących 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.
3. Odpady niewymienione w ust. 2 należy zbierać oddzielnie w przeznaczonych do tego celu pojemnikach jako
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.
4. W pojemnikach lub workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów należy gromadzić wyłącznie frakcje
odpadów określone w ust. 2 pkt 1, zgodnie z opisem na pojemniku lub worku.
5. Odpady należy gromadzić tylko w miejscach do tego przeznaczonych.
§ 5. 1. Na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi bioodpady mogą być
kompostowane w kompostownikach przydomowych w taki sposób, że bioodpady układa się warstwowo na przepuszczalnym
podłożu ze swobodnym dopływem powietrza.
2. Zwalnia się właściciela nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w całości z obowiązku
posiadania pojemnika na bioodpady, w przypadku kompostowania bioodpadów wytworzonych na nieruchomości
w kompostowaniku przydomowym. Nieruchomości te nie będą obejmowane odbiorem bioodpadów przez cały okres
potwierdzonego kompostowania ww. odpadów, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Bioodpady niepodlegające kompostowaniu, właściciel nieruchomości, o którym mowa w ust. 2 samodzielnie przekazuje
do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
§ 6. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części
nieruchomości służących do użytku publicznego poprzez:
1) odgarnięcie i spryzmowanie zgarniętego śniegu i lodu w miejsce niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów
oraz podjęcie działań usuwających lub co najmniej ograniczających śliskość. Środki użyte do tych celów należy usunąć
niezwłocznie po ustaniu przyczyn ich zastosowania;
2) uprzątnięcie błota i innych zanieczyszczeń poprzez zamiatanie, zbieranie, zmywanie, tak by nie powodować zakłóceń
w ruchu.
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§ 7. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie na podłożu utwardzonym, pod
warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane będą do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w sposób umożliwiający ich
usunięcie, zgodnie z przepisami ustawy.
2. Naprawy pojazdów samochodowych we własnym zakresie mogą odbywać się poza warsztatami naprawczymi pod
warunkiem, że nie spowodują zanieczyszczenia wód i gleby, a powstające odpady gromadzone będą w pojemnikach do tego
przeznaczonych i usuwane zgodnie z ustawą o odpadach oraz niniejszym Regulaminem.
Rozdział 3.
Rodzaje i 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, a także
wymagania dotyczące warunków ich rozmieszczenia i utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym
§ 8. 1. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów komunalnych stosuje się pojemniki o minimalnej pojemności 120 l lub
przezroczyste worki polietylenowe PE-HD o minimalnej pojemności 120 l, w następującej kolorystyce:
1) niebieski z napisem "Papier" - z przeznaczeniem na odpady z papieru;
2) zielony z napisem "Szkło" - z przeznaczeniem na odpady ze szkła;
3) żółty z napisem "Metale i tworzywa sztuczne" - z przeznaczeniem na odpady z tworzyw sztucznych, metali i odpadów
opakowaniowych wielomateriałowych;
4) brązowy z napisem "Bio" - z przeznaczeniem na bioodpady.
2. Na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi stosuje się pojemniki o minimalnej pojemności
240 l lub przezroczyste worki polietylenowe PE-HD o minimalnej pojemności 120 l, w kolorystyce określonej w ust. 1.
3. W przypadku realizowania selektywnej zbiórki w systemie pojemnikowym na terenie nieruchomości zabudowanych
budynkami wielolokalowymi, pojemniki do selektywnej zbiórki winny być ustawiane w tzw. gniazdach, wyposażonych co
najmniej po jednym pojemniku na każdą frakcję oraz na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.
4. Na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi stosuje się:
1) przezroczyste worki polietylenowe PE-HD o minimalnej pojemności 120 l, w kolorystyce określonej w ust. 1, dla
odpadów wymienionych w § 4 ust. 2 pkt 1 lit. a - e;
2) pojemniki o minimalnej pojemności 120 l, w kolorystyce określonej w ust. 1, dla bioodpadów.
§ 9. Meble i inne odpady wielkogabarytowe powinny być gromadzone w specjalnie do tego celu dostosowanych
pojemnikach lub na wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości, w sposób nie utrudniający korzystania z nieruchomości.
§ 10. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy gromadzić w specjalnych pojemnikach uniemożliwiających pylenie.
§ 11. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do gromadzenia
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, poprzez zakup takich urządzeń lub wydzierżawienie od
przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne albo w inny sposób ustalony w drodze umowy z przedsiębiorcą.
2. Pojemniki przeznaczone do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych powinny posiadać
deklarację zgodności wystawioną przez producenta, zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności
(Dz. U. z 2019 r. poz. 155 z późn. zm.) lub spełniać wymagania Polskich Norm.
3. Każda nieruchomość winna być wyposażona w co najmniej 1 pojemnik o minimalnej pojemności 120 l przeznaczony
do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.
4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są dostosować ilość i pojemność pojemników do swych indywidualnych
potrzeb, uwzględniając przyjęte normatywy oraz częstotliwość opróżniania pojemników.
5. Ustala się następującą minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
poszczególnych nieruchomościach:
1) dla budynków mieszkalnych:
a) w zabudowie jednorodzinnej 30 l na mieszkańca z zastrzeżeniem, że minimalna pojemność pojemnika na terenie
nieruchomości winna wynosić 120 l,
b) w zabudowie wielorodzinnej nie mniej niż 10 l na mieszkańca z zastrzeżeniem, że minimalna pojemność pojemnika na
terenie nieruchomości winna wynosić 120 l;
2) dla budynków użyteczności publicznej, poza wymienionymi niżej, nie mniej niż 2 l na każdego pracownika
z zastrzeżeniem, że minimalna pojemność pojemnika na terenie nieruchomości winna wynosić 120 l;

Id: A8421B58-88E3-41F4-89A3-18F086D0F17F.

Strona 3

3) dla szkół wszelkiego typu – nie mniej niż 2 l na każdego ucznia i pracownika z zastrzeżeniem, że minimalna pojemność
pojemnika na terenie nieruchomości winna wynosić 120 l;
4) dla żłobków i przedszkoli – nie mniej niż 2 l na każde dziecko i pracownika z zastrzeżeniem, że minimalna pojemność
pojemnika na terenie nieruchomości winna wynosić 120 l;
5) dla lokali handlowych – nie mniej niż 30 l na każde 10 m2 powierzchni całkowitej lokalu handlowego z zastrzeżeniem, że
minimalna pojemność pojemnika na terenie nieruchomości winna wynosić 120 l;
6) dla lokali gastronomicznych – nie mniej niż 10 l na jedno miejsce konsumpcyjne z zastrzeżeniem, że minimalna
pojemność pojemnika na terenie nieruchomości winna wynosić 120 l;
7) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – co najmniej 1 pojemnik 120 l z zastrzeżeniem, że minimalna pojemność
pojemnika na terenie nieruchomości winna wynosić 120 l;
8) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych – pojemnik 120 l na każdych 10 pracowników
z zastrzeżeniem, że minimalna pojemność pojemnika na terenie nieruchomości winna wynosić 120 l;
9) dla szpitali, internatów – nie mniej niż 20 l na jedno łóżko z zastrzeżeniem, że minimalna pojemność pojemnika na terenie
nieruchomości winna wynosić 120 l;
10) dla hoteli, pensjonatów itp. – nie mniej niż 10 l na jedno łóżko z zastrzeżeniem, że minimalna pojemność pojemnika na
terenie nieruchomości winna wynosić 120 l;
11) dla ogródków działkowych – nie mniej niż 60 l na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku
i nie mniej niż 5 l poza tym okresem z zastrzeżeniem, że minimalna pojemność pojemnika na terenie nieruchomości winna
wynosić 120 l;
12) dla cmentarzy – nie mniej niż 0,5 l na jeden grobowiec, a w okresie świąt: Wszystkich Świętych, Bożego Narodzenia
i Świąt Wielkanocnych nie mniej niż 15 l na jeden grobowiec z zastrzeżeniem, że minimalna pojemność pojemnika na
terenie nieruchomości winna wynosić 120 l.
6. W przypadkach określonych w ust. 5 pkt 5, jeśli prowadzona jest działalność spożywcza lub gastronomiczna oraz
w pkt 6 - 8, należy dodatkowo na zewnątrz, poza lokalem ustawić co najmniej 1 kosz na odpady o pojemności 20 l.
§ 12. 1. Kosze uliczne na odpady o minimalnej pojemności 20 l winny być rozmieszczone na drogach publicznych,
przystankach komunikacyjnych, a także na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, przy czym odległość
między koszami nie może być większa niż 250 m.
2. Pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych winny być ustawione w sposób umożliwiający łatwy dojazd
i dostęp do nich, z zachowaniem odrębnych przepisów prawa, na równej i w miarę możliwości utwardzonej nawierzchni,
zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota.
§ 13. Pojemniki powinny być utrzymane w należytym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, w szczególności
poprzez:
1) umieszczanie poszczególnych rodzajów odpadów w pojemnikach wyłącznie do nich przeznaczonych;
2) okresowe mycie i dezynfekcję, nie rzadziej niż raz na rok;
3) niedopuszczanie do przeciążenia, zalania, zalodzenia i uszkodzenia;
4) bieżące usuwanie usterek oraz wymianę pojemników w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia uniemożliwiającego ich
dalsze użytkowanie.
Rozdział 4.
Utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów
§ 14. Miejsca gromadzenia odpadów powinny być utrzymane w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym poprzez:
1) bieżące sprzątanie miejsc gromadzenia odpadów ze wszystkich odpadów komunalnych i umieszczanie ich w pojemnikach
lub workach zlokalizowanych na terenie nieruchomości lub samodzielne dostarczanie odpadów do punktu selektywnego
zbierania odpadów komunalnych;
2) zabezpieczenie pojemników lub worków na odpady komunalne przed działaniem czynników zewnętrznych, celem
uniemożliwienia wydostania się odpadów z pojemników lub worków oraz poza miejsce przeznaczone do ich gromadzenia.
3) okresowe mycie i dezynfekcję miejsc gromadzenia odpadów, jednak nie rzadziej niż raz na rok.

Id: A8421B58-88E3-41F4-89A3-18F086D0F17F.

Strona 4

Rozdział 5.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz
z terenów przeznaczonych do użytku publicznego oraz z dróg publicznych
§ 15. 1. Określa się następujący sposób pozbywania się odpadów komunalnych u źródła przez właścicieli nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi:
1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów wymienionych w § 4 ust. 2 pkt 1 poprzez
udostępnienie pojemników i worków w terminach określonych harmonogramem dostarczanym właścicielom
nieruchomości przez Gminę, wystawiając je nie wcześniej niż dzień przed terminem odbioru, jednak nie później niż do
godz. 7.00 w dniu odbioru przed nieruchomość do drogi publicznej, w sposób umożliwiający bezpośredni załadunek
pojemników lub worków na pojazd uprawnionego podmiotu odbierającego odpady komunalne oraz nieutrudniający ruchu
pieszego i samochodowego;
2) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych poprzez ich udostępnienie w terminach określonych harmonogramem
dostarczanym właścicielom nieruchomości przez Gminę, wystawiając je nie wcześniej niż dzień przed terminem odbioru,
jednak nie później niż do godz. 7.00 w dniu odbioru przed nieruchomość do drogi publicznej, w sposób nieutrudniający
ruchu pieszego i samochodowego;
2. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielolokalowymi celem pozbycia się u źródła
odpadów komunalnych obowiązani są:
1) udostępnić pojemniki w miejscu ich gromadzenia od godz. 7.00 w dniu odbioru, w terminach określonych
harmonogramem dostarczanym właścicielom nieruchomości przez Gminę, zapewniając łatwy do nich dostęp,
2) gromadzić meble i inne odpady wielkogabarytowe w wyznaczonych miejscach znajdujących się przy tzw. gniazdach,
jednak nie wcześniej niż dzień przed terminem odbioru i nie później niż do godz. 7.00 w dniu odbioru, w terminach
określonych harmonogramem dostarczanym właścicielom nieruchomości przez Gminę, zapewniając łatwy do nich dostęp
niestwarzający utrudnień i zagrożenia w ruchu pieszym i samochodowym.
3. Właściciele nieruchomości zamieszkałych pozbywają się odpadów wymienionych w § 4 ust. 2 pkt 2 oraz odpadów
wymienionych w § 4 ust. 2 pkt 1 poza terminem ich odbioru określonym w harmonogramie, poprzez ich samodzielne
dostarczenie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Przeterminowane leki należy również wrzucać do
pojemników znajdujących się w wyznaczonych aptekach, których lista zamieszczona jest na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Lublińcu.
4. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych pozbywają się odpadów komunalnych poprzez udostępnienie pojemników
lub worków lub w inny sposób określony w umowie zawartej z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne, wystawiając
je nie wcześniej niż dzień przed terminem odbioru przed nieruchomość do drogi publicznej, w sposób nieutrudniający ruchu
pieszego i samochodowego lub poprzez udostępnienie w miejscu gromadzenia odpadów, zapewniając łatwy do nich dostęp.
§ 16. 1. Określa się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi:
1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów oraz tworzyw sztucznych, metali i odpadów
opakowaniowych wielomateriałowych - jeden raz na dwa tygodnie, w terminach wyznaczonych harmonogramem
dostarczanym właścicielom nieruchomości przez Gminę,
2) papieru i szkła - jeden raz na miesiąc, w terminach wyznaczonych harmonogramem dostarczanym właścicielom
nieruchomości przez Gminę.
2. Określa się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych
zabudowanych budynkami wielolokalowymi:
1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów:
a) dwa razy w tygodniu, w terminach wyznaczonych harmonogramem dostarczanym właścicielom nieruchomości przez
Gminę, dla nieruchomości: ul. 3 Maja 1, 3, 5, 7, 9, 11, 11A, 13, 15, 15A, 15B, 18, ul. Cebulskiego 4, 6, 8, 10, ul.
Kochcicka 14, ul. Lisowicka 10, 12, 14, 16, 18, ul. Wyszyńskiego 11, 13, 17, ul. Szymanowskiego 4, 6, 12, 14, 16,
ul.Św. Anny 21B, 31, 33, 35, 43, 45, ul. Wieniawskiego 4, 4A, 4B, 6, 6A, 8, 8 A, ul. 11 Listopada 1A, 1B, 1C, 1D, 2,
12, 14, 16, 26, 28, 35, ul. 74 GPP 2, 3, ul. Cyrana 10, ul. Częstochowska 2, 4, 6, ul. Mickiewicza 9, 11, 16, 26, 38, ul.
Wojska Polskiego 1, 2, 3, 4, 4A, 5, 7, 9, 10, ul. Dworcowa 5, ul. Grunwaldzka 19, 19A, 25, 27, 27A, ul. Klilińskiego 1,
ul. Klonowa 6, 46, ul. Kościuszki 6, 8, Pl. Mańki 3, ul. Niegolewskich 1A, 1B, 3, Pl. Niepodległości 2, ul. Ogrodowa
7, 7A, 9, 9A, 11, 11A, 13, 13A, 15, 17, 19, ul. Oświęcimska 14, 15, 16, 20, 29, ul. Paderewskiego 6, 8, 10, 12, 14, 18,
20, ul. Piłsudskiego 13, ul. Plebiscytowa 32, 45, ul. Powstańców Śl. 46, 46A, 48, 48A, 52, 73, 75, 83, 83A, 83B, ul.
Robotnicza 1, ul. Sobieskiego 27, 29, 30, 30A, 32, 32A, 34, 34A, 36, 36A, 38, 40, ul. Stalmacha 28B, ul. Tysiąclecia 1,
2, 3, 4, 5, 6, 8, ul. ZHP 1A, 2, 3, 4, ul. Żwirki i Wigury 5, 36, ul. Wilniewczyca 2A, 2B,
b) jeden raz w tygodniu, w terminach wyznaczonych harmonogramem dostarczanym właścicielom nieruchomości przez
Gminę, dla pozostałych nieruchomości,
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2) tworzyw sztucznych, metali, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych i papieru - jeden raz w tygodniu,
w terminach wyznaczonych harmonogramem dostarczanym właścicielom nieruchomości przez Gminę,
3) szkła - jeden raz na dwa tygodnie, w terminach wyznaczonych harmonogramem dostarczanym właścicielom
nieruchomości przez Gminę.
2. W przypadku prowadzenia handlu i usług zlokalizowanych poza budynkami, wprowadza się obowiązek codziennego
pozbywania się odpadów.
3. Z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów należy pozbywać się jeden raz na dwa tygodnie, natomiast odpadów
komunalnych zebranych selektywnie, wymienionych w § 4 ust. 2 pkt 1 lit. a - e - jeden raz na miesiąc.
4. Określa się częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych wymienionych w § 4 ust. 2 pkt 2 - jeden raz na rok,
z zastrzeżeniem ust. 7.
5. Pozbywanie się odpadów z koszy ulicznych na terenach przeznaczonych do użytku publicznego winno następować
z częstotliwością jeden raz w tygodniu.
6. Zbiorniki bezodpływowe powinny być opróżniane jeden raz na kwartał, w sposób gwarantujący, że nie nastąpi
jakikolwiek wypływ ze zbiornika (zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia), a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi
i wód powierzchniowych oraz podziemnych.
7. Właściciele nieruchomości zamieszkałych obowiązani są pozbywać się mebli i innych odpadów wielkogabarytowych
dwa razy w roku, w terminach wyznaczonych harmonogramem dostarczanym właścicielom nieruchomości przez Gminę.
Rozdział 6.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 17. Zaleca się kompostowanie we własnym zakresie i na własne potrzeby bioodpadów powstających na terenie
nieruchomości zamieszkałych zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz na terenach ogródków
działkowych.
Rozdział 7.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla
ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 18. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności,
zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi, w szczególności poprzez:
1) sprawowanie nad nimi nadzoru w miejscach publicznych w taki sposób, aby nie powodowały zagrożenia dla
bezpieczeństwa ludzi oraz innych zwierząt;
2) zabezpieczenie nieruchomości w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się psa poza jej obszar;
3) dbałość o niezakłócanie ciszy nocnej przez zwierzęta domowe.
2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta
domowe na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach,
parkingach, terenach zielonych. Obowiązek ten nie dotyczy osób niepełnosprawnych korzystających z pomocy psów
asystujących.
3. Wyprowadzanie psa na tereny przeznaczone do wspólnego użytku jest możliwe pod warunkiem, że osoba utrzymująca
psa prowadzi go na smyczy, natomiast psa należącego do ras uznanych za agresywne dodatkowo w kagańcu.
4. Zwolnienie psa ze smyczy rasy innej niż uznana za agresywną jest dopuszczalne na terenach przeznaczonych do
wspólnego użytku pod warunkiem, że pies ma założony kaganiec.
5. Obowiązek, o którym mowa w ust. 3 i 4, nie dotyczy osób niepełnosprawnych, korzystających z pomocy psów
asystujących, a także w sytuacji, gdy rasa psa, uwarunkowania behawioralne, wiek, stan zdrowia i cechy anatomiczne na to
nie pozwalają.
Rozdział 8.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu
ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach
§ 19. 1. Zakazuje się hodowli zwierząt gospodarskich na obszarze z zabudową wielolokalową.
2. W zabudowie typu podmiejskiego i osiedlach domów jednorodzinnych utrzymanie zwierząt gospodarskich jest możliwe
pod warunkiem spełniania przez pomieszczenia dla zwierząt wymogów zoohigienicznych.
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3. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane w pomieszczeniach
zamkniętych i terenach ogrodzonych tak, aby nie mogły przedostać się na drogi publiczne oraz tereny przeznaczone do użytku
publicznego.
4. Powstałe w wyniku utrzymywania zwierząt gospodarskich odpady i nieczystości ciekłe należy gromadzić i usuwać
w sposób niepowodujący zanieczyszczenia gleby oraz wód powierzchniowych i podziemnych.
Rozdział 9.
Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania
§ 20. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają:
1) obszary zabudowy mieszkaniowej wielolokalowej;
2) obszary zabudowane budynkami produkcyjnymi, handlowymi i usługowymi.
2. Deratyzacja winna być przeprowadzona co najmniej jeden raz w roku, nie później jednak niż do 31 października.
Rozdział 10.
Postanowienia końcowe
§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubliniec.
§ 22. Traci moc uchwała nr 186/XVIII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubliniec (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2016 r. poz. 793).
§ 23. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
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UZASADNIENIE

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888), rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego
powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy, w tym m.in. ustanawia selektywne zbieranie odpadów komunalnych, rodzaje i minimalną
pojemność pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych oraz
częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych, a także
wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt domowych i gospodarskich. Projekt uchwały został
dostosowany do zapisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579 z późn. zm.).
Projekt uchwały, jako przepis prawa miejscowego, podlega konsultacjom społecznym.
Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.
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