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UCHWAŁA NR XXVII/168/17
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 28 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubanie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz.U. z 2017r., poz. 1875) w związku z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. z 2017r., poz. 1289) oraz po uzyskaniu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubanie”, w brzmieniu
stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XVII/89/16 Rady Gminy Lubanie z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubanie.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Rolirad
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Załącznik do Uchwały Nr XXVII/168/17
Rady Gminy Lubanie
z dnia 28 listopada 2017 r.
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubanie
§ 1. 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gmin Lubanie, zwany dalej Regulaminem
określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubanie.
2. Ilekroć w dalszej części Regulaminu jest mowa o Gminie bez bliższego określenia – oznacza to Gminę
Lubanie.
Rozdział 1.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 2. 1. Na terenie Gminy Lubanie prowadzi się selektywne zbieranie następujących
komunalnych:

odpadów

1) papier;
2) metale;
3) tworzywa sztuczne;
4) szkło;
5) opakowania wielomateriałowe;
6) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów;
7) odpady zielone;
8) przeterminowane leki i chemikalia;
9) zużyte baterie i akumulatory;
10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
11) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
12) zużyte opony;
13) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne;
14) popiół.
2. Sposób gromadzenia i pozbywania się odpadów komunalnych określa § 12.
§ 3. Na nieruchomościach utrzymanie czystości i porządku zapewnia się poprzez uprzątanie przez
właścicieli nieruchomości: błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do
użytku publicznego, w sposób nie zakłócający ruchu pieszego i pojazdów.
§ 4. Mycie i naprawa pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami samochodowymi może
odbywać się pod warunkiem, że:
1) powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie,
przy czym ścieki te nie mogą być odprowadzane do zbiorników wodnych lub do gruntu;
2) nie spowodują zanieczyszczenia wód i gruntu.
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Rozdział 2.
Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich
utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 5. 1. Na terenie Gminy Lubanie ustala się następujące rodzaje pojemników i worków przeznaczonych do
zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:
1) pojemniki o pojemności minimalnej 110 litrów;
2) kontenery o pojemności minimalnej 1000 litrów;
3) worki wykonane z tworzywa sztucznego o pojemności minimalnej 60 litrów;
4) kosze uliczne o pojemności minimalnej 20 litrów.
2. Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, w szczególności: na przystankach, chodnikach,
placach, w parkach przeznacza się do zbierania odpadów kosze uliczne o pojemności określonej w §
5 ust. 1 pkt 4.
§ 6. Odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach do zbierania odpadów komunalnych, w ilości
zapewniającej ich nieprzepełnienie przy uwzględnieniu częstotliwości odbierania odpadów określonej w §
10 i o pojemności wynoszącej minimum:
1) 30 l na mieszkańca/ tydzień w zabudowie mieszkaniowej;
2) 3 l na ucznia, dziecko, pracownika/ tydzień w szkołach wszelkiego typu, przedszkolach, żłobkach;
3) 10 l na łóżko/ tydzień w hotelach, schroniskach dla osób bezdomnych, domach pomocy społecznej;
4) 10 l na miejsce konsumpcyjne / tydzień w lokalach gastronomicznych;
5) 10 l na pracownika / tydzień w zakładach rzemieślniczych, usługowych, produkcyjnych, magazynach,
hurtowniach, placach budowy, biurach, urzędach, przychodniach, gabinetach lekarskich, lecznicach,
aptekach, obiektach użyteczności publicznej;
6) 10 l na pracownika/ tydzień w stacjonarnych punktach handlowych zlokalizowanych poza budynkami typu
kiosk, uliczne punkty szybkiej konsumpcji, kwiaciarnie.
§ 7. Wielkość pojemników do zbierania odpadów winna być dostosowana:
1) w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej do liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość, oraz
częstotliwości odbioru odpadów;
2) w nieruchomościach, gdzie nie zamieszkują mieszkańcy, do rodzaju prowadzonej działalności, liczby
pracujących lub przebywających osób oraz częstotliwości odbioru odpadów.
§ 8. Pojemniki, o których mowa w § 5 ust. 1 powinny zapewniać bezpieczeństwo użytkowania i obsługi,
charakteryzować się szczelnością i odpowiednią wytrzymałością techniczną oraz być w miarę potrzeby myte
i dezynfekowane.
§ 9. 1. W pasach dróg publicznych należy ustawić kosze uliczne, których minimalna pojemności wynosi
20 litrów.
2. Rozmieszczenie koszy ulicznych w pasach dróg publicznych należy dostosować do specyfiki ruchu
pieszych.
3. Na terach służących do użytku publicznego znajdujących się poza pasami dróg publicznych, kosze
o minimalnej pojemności 20 litrów należy ustawić w ciągach pieszych a rozmieszczenie koszy dostosować do
specyfiki ruchu pieszych.
Rozdział 3.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 10. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenów nieruchomości
i terenów przeznaczonych do użytku publicznego:
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1) odpady z papieru w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury –
nie rzadziej niż raz w miesiącu;
2) odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła – nie rzadziej niż raz w miesiącu;
3) odpady metali w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady
opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe – nie rzadziej niż raz
w miesiącu;
4) odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów – nie rzadziej niż raz na dwa
tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 31 października, w pozostałym okresie nie rzadziej niż raz na miesiąc;
5) odpady zmieszane w tym odpady zbierane w sposób nieselektywny lub pozostałości po selekcji
nie rzadziej niż raz w miesiącu;

–

6) popiół – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie od 1 października do 30 kwietnia;
7) przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
zużyte opony, popiół, odpady zielone, papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania
wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów –za
każdym razem, kiedy zajdzie potrzeba pozbycia się odpadu odbierane są w punkcie selektywnego zbierania
odpadów komunalnych, w godzinach pracy punktu.
§ 11. Usuwanie nieczystości ciekłych z terenów nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku
publicznego powinno odbywać się z częstotliwością uzależnioną od ilości wytwarzanych na terenie
nieruchomości nieczystości ciekłych, zapewniając ciągłość użytkowania zbiornika, jednak nie rzadziej niż 1 raz
na rok.
§ 12. Określa się szczegółowy sposób gromadzenia i pozbywania się odpadów komunalnych:
1) odpady z papieru w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury zbiera
się w pojemnikach lub workach koloru niebieskiego z napisem „Papier” , a w terminach odbioru odpadów
udostępnia się przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne;
2) odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła zbiera się w pojemnikach lub workachkoloru
zielonego z napisem „Szkło”, a w terminach odbioru odpadów udostępnia się przedsiębiorcy odbierającemu
odpady komunalne;
3) odpady metali w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady
opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe zbiera się
w pojemnikach lub workach koloru żółtego z napisem „Metale i tworzywa sztuczne”, a w terminach
odbioru odpadów udostępnia się przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne;
4) odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów zbiera się w pojemnikach
lub workach koloru brązowego z napisem „Bio”, a w terminach odbioru odpadów udostępnia się
przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne;
5) odpady zmieszane w tym odpady zbierane w sposób nieselektywny lub pozostałości po selekcji zbiera się
w pojemnikach lub workach koloru czarnego z napisem „ Odpady zmieszane”, a w terminach odbioru
odpadów udostępnia się przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne;
6) popiół zbiera się w pojemnikach lub workach a w terminach odbioru odpadów udostępnia się
przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne;
7) przeterminowane leki
komunalnych;

i chemikalia należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów

8) zużyte baterie i akumulatory
należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych lub do punktów ich sprzedaży;
9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych lub przekazywać do punktów ich sprzedaży;
10) meble i inne odpady wielkogabarytowe należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych;
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11) zużyte opony należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
12) odpady zielone można:
a) kompostować w przydomowym kompostowniku,
b) przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
13) odpady budowlane i rozbiórkowe należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych;
14) popiół można:
a) gromadzić w pojemnikach, a w terminach odbioru odpadów udostępnić przedsiębiorcy odbierającemu
odpady komunalne,
b) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Rozdział 4.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 13. Właściciele nieruchomości winni zapobiegać powstawaniu zmieszanych odpadów i ograniczać ilość
odpadów, a także podejmować działania mające na celu ułatwienie poddania procesom recyklingu i odzysku
wytworzonych odpadów, w tym poprzez selektywne zbieranie odpadów, na zasadach określonych
w niniejszym Regulaminie.
Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi
§ 14. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zapewniają stały i skuteczny dozór nad tymi zwierzętami.
2. Określa się następujące obowiązki właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe:
1) w przypadku wyprowadzenia psa poza teren nieruchomości, do obowiązków osób utrzymujących psy
należy wyprowadzanie psa na smyczy, a psów rasy uznawanej za agresywną lub zachowujące się
agresywnie - również w kagańcu;
2) zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów z uwięzi na terenie nieruchomości może mieć miejsce
w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa
i wykluczający samowolny dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowana tabliczką ze stosownym
oznaczeniem;
3) osoby utrzymujące zwierzęta domowe niezwłocznie usuwają zanieczyszczenia pozostawione przez
zwierzęta na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach,
jezdniach, placach, parkingach i terenach zielonych.
Rozdział 6.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej
§ 15. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,
tj. tereny zajęte pod budownictwo jednorodzinne, wyłącznie na własne potrzeby, pod warunkiem, że
nie sprawia to uciążliwości dla otoczenia i będzie prowadzone z zachowaniem warunków sanitarno –
epidemiologicznych.
Rozdział 7.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania
§ 16. Wyznacza się zabudowany obszar Gminy Lubanie, jako obszar podlegający obowiązkowi
przeprowadzenia deratyzacji w terminach od dnia 1 kwietnia do 30 kwietnia i od 1 października do
31 października.
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