
Załącznik do Uchwały Nr XXIII/120/2016 

Rady Miejskiej w Lubyczy Królewskiej 

z dnia 7 września 2016 r. 

REGULAMIN  UTRZYMANIA  CZYSTOŚCI  I PORZĄDKU NA  TERENIE  GMINY  LUBYCZA  

KRÓLEWSKA 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubycza Kró-

lewska. 

Rozdział 2. 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości. 

1. Właściciele nieruchomości  zapewniają utrzymanie czystości i porządku oraz należyty stan sanitarno-

higieniczny na terenie nieruchomości poprzez selektywną zbiórkę odpadów komunalnych. 

2. Na terenie Gminy Lubycza Królewska wprowadza się selektywną zbiórkę następujących odpadów: 

1) frakcji suchej - obejmującej zmieszane odpady opakowaniowe takie jak szkło białe, szkło kolorowe, two-

rzywa sztuczne, metale, papier i tektura: 

2) frakcji mokrej - obejmującej resztki spożywcze, zanieczyszczone odpady opakowaniowe, niesegregowane 

(zmieszane) odpady komunalne, odpady zielone; 

3) przeterminowanych leków; 

4) zużytych baterii i akumulatorów; 

5) zużytych opon; 

6) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 

7) odpadów budowlanych i rozbiórkowych; 

8) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

9) odpadów ulegających biodegradacji;. 

10) chemikaliów i opakowań po chemikaliach. 

11) popiołu i żużla 

3. Oznaczenie pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiorki odpadów 

1) Oznaczenie worków przeznaczonych do: 

a) zbiorki frakcji suchej – czarny lub żółty; 

b) zbiorki odpadów frakcji ulegających biodegradacji – zielony; 

2) Oznaczenie pojemników przeznaczonych do zbiorki odpadów frakcji mokrej 

– pojemniki metalowe lub z tworzyw sztucznych; 

4. Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów: 

1) frakcja sucha odpadów komunalnych – umieszczać w workach polipropylenowych przeznaczonych do tego 

celu, odpady opakowaniowe, jeżeli rodzaj materiału na to pozwala, przed wrzuceniem do worka należy 

zgnieść celem zmniejszenia objętości, opakowania po żywności i inne, które uległy zanieczyszczeniu nale-

ży przed włożeniem do pojemnika umyć; 
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2) metal - dostarczyć do wyznaczonych punktów lub punktu mobilnego selektywnego zbierania odpadów ko-

munalnych, 

3) meble i odpady wielkogabarytowe - dostarczyć do wyznaczonych punktów lub punktu mobilnego selek-

tywnego zbierania odpadów komunalnych, 

4) zużyte baterie - umieszczać w specjalnych pojemnikach ustawionych na terenie gminy lub przekazywać 

placówkom handlowym prowadzącym sprzedaż detaliczną; zużyte akumulatory - przekazywać placówkom 

handlowym prowadzącym ich sprzedaż detaliczną, 

5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - przekazać sprzedawcy detalicznemu lub dostarczyć do wyzna-

czonych punktów lub punktu mobilnego selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

6) odpady budowlane i rozbiórkowe - do pojemnika na  odpady komunalne; dotyczy to odpadów powstałych 

w wyniku prowadzenia drobnych robót niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru 

prowadzenia robót, 

7) odpady ulegające biodegradacji: 

a) odpady zielone - pochodzące z pielęgnacji ogrodów i terenów zieleni znajdujących się na terenach nieru-

chomości w zabudowie jednorodzinnej – wykorzystać w kompostowniku  lub  przekazać odbiorcy w ra-

mach frakcji mokrej, 

b) odpady zielone - pochodzące z pielęgnacji  zieleni z terenów zabudowy wielorodzinnej - dostarczyć do 

punktu mobilnego selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

8) przeterminowane leki - umieszczać w specjalnych pojemnikach ustawionych w wyznaczonych aptekach na 

terenie gminy, 

9) zużyte opony - dostarczyć do punktu mobilnego selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

10) mobilne punkty selektywnej zbiórki odpadów, odbierające poszczególne frakcje  odpadów posegregowa-

nych z miejsca ich wytworzenia zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez przedsiębiorcę/odbiorcę 

odpadów. 

11) chemikalia i opakowania po chemikaliach dostarczyć do punktu mobilnego selektywnego zbierania odpa-

dów komunalnych. 

5. Uprzątanie  błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku pu-

blicznego winno być realizowane poprzez odgarnięcie wyżej wymienionych zanieczyszczeń w miejsca nie 

powodujące zakłóceń w ruchu pojazdów i umożliwiające służbom uprzątającym nieruchomości bezkolizyjny 

do nich dostęp. 

6. Mycie  pojazdów samochodowych poza myjniami dozwolone jest wyłącznie: 

1) na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego,  pod warunkiem, że wykonywane jest to na 

utwardzonej ich części przy pomocy środków ulegających biodegradacji, a powstające ścieki odprowadza-

ne są do kanalizacji sanitarnej, lub gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, tylko po przej-

ściu przez odstojnik, w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników 

wodnych lub do ziemi, 

2) na terenach służących do użytku publicznego, tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie 

oznaczonych. 

7. Właściciel samochodu może dokonywać doraźnych napraw związanych z bieżącą eksploatacją pojazdu 

w obrębie swojej nieruchomości pod warunkiem że czynności te nie będą powodować zanieczyszczenia wód i 

gleby oraz  uciążliwości dla sąsiadów. 

Rozdział 3. 

Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarowania Odpadami dla wojewódz-

twa lubelskiego. 

1. Odpady komunalne oraz nieczystości ciekłe odbierane od właścicieli nieruchomości przez przedsiębiorcę 

podlegają unieszkodliwieniu w następujący sposób: 
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1) odpady zmieszane, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, odpady zielone - przedsiębiorca 

przekazuje obowiązkowo do wskazanej w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami regionalnej instala-

cji  przetwarzania odpadów komunalnych, a w przypadku jej braku - do instalacji zastępczej, 

2) odpady selektywnie zebrane - przedsiębiorca przekazuje podmiotowi uprawnionemu celem recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, 

2. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości obowiązany jest do: 

1) osiągania poziomu recyklingu w danym roku kalendarzowym w odniesieniu do masy odebranych przez 

siebie odpadów komunalnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w 

sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektó-

rych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z dnia 11 czerwca 2012 r., poz. 645), 

2) ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia 

masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu ob-

liczania poziomów ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. z dnia 18 czerwca 2012 r., poz. 676). 

3. Podejmowane będą działania w zakresie edukacyjno – informacyjne mające na celu promowanie zapo-

biegania powstawania odpadów oraz właściwe postępowanie z wytworzonymi odpadami co powinno dopro-

wadzić do wyeliminowania praktyki nielegalnego składowania odpadów. 

Rozdział 4. 

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, 

gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości i na drogach publicznych oraz warunki 

rozmieszczenia tych pojemników i utrzymania ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i 

technicznym. 

1. Rodzaje i pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych: 

1) pojemniki na odpady komunalne zmieszane o pojemności: 120 l, 240 l, 1100 l, 7000 l, 

2) worki foliowe na frakcję suchą odpadów komunalnych o pojemności od 60 do 120 l. 

3) pojemnik do selektywnej zbiórki zużytych baterii o pojemności - 20 l, 

4) Pojemniki i worki foliowe winny być ustawione na terenie trwale utwardzonym w miejscu nie powodują-

cym uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości. W dniu odbioru odpadów pojemniki i worki 

właścicieli zabudowy jednorodzinnej winny być ustawione przed nieruchomością przy drodze publicznej w 

miejscu umożliwiającym  ich odbiór. Pojemniki na odpady powinny być utrzymywane w odpowiednim 

stanie technicznym t. j. powinny być szczelne i kompletne oraz utrzymywane w  odpowiednim stanie sani-

tarnym poprzez ich mycie i dezynfekcję. 

5) kosze uliczne na odpady komunalne zmieszane o pojemności - od 35 l do 60 l. 

- odległość pomiędzy koszami rozstawionymi na drogach publicznych i w parkach nie może przekraczać 

250 m, 

- na przystankach komunikacyjnych kosze należy lokalizować pod wiatą, a jeśli jej nie ma w sąsiedztwie 

oznaczenia przystanku 

2. Dla nieruchomości,  na  których  ogrzewanie  pomieszczeń  odbywa  się  poprzez spalanie węgla, drewna 

i innych stałych materiałów energetycznych; wymagane jest wyposażenia nieruchomości w pojemniki metalo-

we do zbierania popiołu  i żużla. 

Rozdział 5. 

Minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunal-

nych na terenie nieruchomości 

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do ilości osób zamiesz-

kujących i przebywających na jej terenie oraz do ilości i rodzaju wytworzonych odpadów komunalnych. 
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2. Ustala się następującą minimalną pojemność pojemników ustawionych na nieruchomości zamieszkałej 

na obszarze o zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, jeżeli z takiego pojemnika korzysta: 

1) 1 osoba - 60 l 

2) 2 - 3 osób - 120 l 

3) 4 - 5 osób - 240 l, 

4) 6 osób i więcej - 240 l lub 240 l i 120 l. 

3. ]Ustala się  następującą minimalną pojemność pojemników ustawionych na nieruchomości zamieszkałej 

na obszarze zabudowy wielorodzinnej jeżeli z takiego pojemnika korzysta : 

10 – 30 osób   - 1100 litrów 

30 – 50 osób  -  2 poj. o poj.1100 litrów 

pow. 50 osób  - 7000 litrów. 

Rozdział 6. 

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

ruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego. 

1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nierucho-

mości w sposób systematyczny gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości. 

2. Liczba pojemników na odpady i ich pojemność oraz pojemność zbiornika bezodpływowego na nieczy-

stości ciekle muszą być dostosowane przez właściciela nieruchomości do potrzeb. Opróżnienie zbiornika bez-

odpływowego musi być dokonanej co najmniej raz na pół roku. 

3. Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych, określona w 

harmonogramie opracowanym przez przedsiębiorcę uzgodnionym z Burmistrzem  Lubyczy Królewskiej: 

1) na obszarach o zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej: 

a) odpady zmieszane – raz w miesiącu, 

b) frakcja mokra –  raz w miesiącu 

c) frakcja sucha  -   raz w miesiącu 

- popioły, żużel – raz w miesiącu 

2) na obszarach o zabudowie wielorodzinnej: 

a) odpady zmieszane - co najmniej raz w miesiącu, 

b) odpady selektywnie zebrane 

- frakcja sucha -  raz w miesiącu, 

- popioły, żużel -  nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, 

3) baterie i przeterminowane leki - raz na trzy miesiące. 

3. Częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego, 

obiektów użyteczności publicznej oraz pozostałych nieruchomości niezamieszkałych: 

1) w pasach drogowych: w sezonie letnim - raz w tygodniu; poza sezonem letnim - raz w miesiącu, 

2) na skwerach i innych terenach zieleni publicznej- raz w tygodniu, 

3) w parku: w sezonie letnim - raz w tygodniu; poza sezonem letnim - raz w miesiącu, 

4) na cmentarzach i miejscach pamięci narodowej - raz w miesiącu; w tygodniu poprzedzającym 1 Listopada, 

Święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy oraz  w tygodniu po 1 Listopada - w zależności od potrzeb, nie 

rzadziej jak raz w tygodniu, 
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5) na terenie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, instytucji oświaty, zdrowia, oraz na terenach 

pozostałych nieruchomości niezamieszkałych - co najmniej raz w miesiącu. 

4. Sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości: 

1) odpady komunalne zmieszane i selektywnie zbierane i odbierane są od właścicieli nieruchomości zgodnie z 

harmonogramem odbioru odpadów komunalnych, obowiązującym na terenie gminy Lubycza Królewska, 

który udostępnia mieszkańcom przedsiębiorca uprawniony do ich odbierania, harmonogram dostępny jest 

na stronie internetowej gminy 

2) właściciel nieruchomości jest zobowiązany umieścić pojemniki i worki wypełnione odpadami komunalny-

mi w miejscu dostępnym dla przedsiębiorcy do ich odbioru bez konieczności otwierania wejścia na teren 

nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu odbioru na chodnik przed 

wejściem na teren nieruchomości w taki sposób, aby nie utrudniały ruchu pieszego i kołowego. 

Rozdział 7. 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub 

uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego. 

1. Właściciele lub opiekunowie psów, a w szczególności psów rasy uznanej za agresywną oraz innych 

zwierząt domowych są zobowiązani do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami i utrzymywania 

ich tak, aby nie stwarzały zagrożenia dla zdrowia, życia ludzi i zwierząt oraz nie stanowiły uciążliwości dla 

innych osób. 

2. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy w szczególności: 

1) stały i skuteczny dozór nad zwierzętami, 

2) prowadzenie psa na smyczy, a psa rasy uznawanej za agresywną na smyczy i w kagańcu. 

3. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe mają obowiązek sprawowania kontroli nad ich   zachowaniem tak 

aby nie było uciążliwe dla ludzi i otoczenia. 

4. Osoby utrzymujące w lokalach mieszkalnych  gady, ptaki, owady lub inne zwierzęta mogące stanowić 

zagrożenie dla zdrowia lub życia zobowiązane są do zabezpieczenia ich przed wydostaniem się z pomieszcze-

nia, 

5. Właściciele lub opiekunowie zwierząt zobowiązani są do   natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń 

spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do 

wspólnego użytku. 

Rozdział 8. 

Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produk-

cji rolniczej. 

1. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zobowiązani są do: 

1) przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno - epidemiologicznych, 

2) uprzątania odchodów zwierząt gospodarskich pozostawionych podczas ich przeprowadzania przez ulicę i 

inne tereny przeznaczone do wspólnego użytku, 

3) nie dopuszczania do powstawania wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomo-

ściach sąsiednich uciążliwości m.in. takich jak: hałas i odór. 

2. Obowiązkiem posiadacza zwierząt gospodarskich jest zapewnienie im odpowiednich     pomieszczeń go-

spodarskich. 

3. Obowiązkiem posiadacza zwierząt gospodarskich jest zabezpieczenie nieruchomości przed możliwością  

opuszczenia jej przez zwierzęta. 
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4. Ule mogą być usytuowane na terenie nieruchomości w odległości co najmniej 5 metrów od granicy 

działki sąsiedniej. Ule mogą być usytuowane w odległości mniejszej  jeżeli pasiekę od innych obiektów dzieli 

mur, gęsta ściana krzewów (żywopłot)_ lub też inne podobne ogrodzenie o wysokości nie mniejszej niż 2 me-

try. 

Rozdział 9. 

Obszary podlegającej obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania. 

1. Wyznacza się obszary obowiązkowej deratyzacji obejmujące obiekty mieszkalnictwa wielorodzinnego 

oraz obiekty związane z produkcją, handlem i magazynowaniem artykułów spożywczych, a także obiekty uży-

teczności publicznej 

2. Obowiązkową deratyzację przeprowadza się  raz w roku w terminie od 01 do 31 października. 
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