UCHWAI,A NR VIII/57/20 1 9
RADY MIASTA LUBARToW
z dnia28 czerwca2|l9 r.
rY SPTAW|C

UChWAIENiA,,IIEGULAMINU

UTMYMANIA CZYSTOSCI I PORZADKU NA TERENIE

GMINY MIASTO LUBARTOW"
Na podstawie ar1. l8 ust.2 pkt 15 iart.40 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym ( Dz.U.
i2 ustawy zdnia l3wrzeSnia 1996r. outrzymaniu czystoSci iporz4dku
w gminach (Dz.U. 22018 r., poa.1454, 1629 22019 poz.730), po zasiggnigciu opinii Paristwowego Powiatowego
Inspektora Sanitamego w Lutrartowie Rada Miasta Lubart6w uchwala, co nastEpuje:

22019r., poz.506) oraz art.4ust. I

$ l. Uchwala sig ,,Regulatlin utrzymania czystoSci i porz4dku na terenie Gminy Miasto Lubart6w" stanowi4cy
zalqcznik do niniejszej uchwaty.

$2.Traci moc Uchwala Nr XVIIIlllll20l6 zdnia l4lipca 2016r. dotycz1ca "Regulaminu

utr:rymania

czrystoSci i porz4dku na terenie Gminy Miasta Lubart6w w zakresie nieobjgtym Regulaminem trzymania czystoSci

i porz4dku na terenie Zwi4zl<u Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej" oraz Uchwala NR XXIIlll.46l2Ol7
zdnia 22lutego 2017roku - wsprawie zmiany uchwaly Nr XVIII/I1112016 zdnia l4lipca 2016 r. dotycz1cej
"Regulaminu utrzymania czystoSci i porz4dku na terenie Gminy Miasta Lubart6w w zakresie nieobjgtym
Regulaminem utrzymania czystoSci i porz4dku na terenie ZwiqzkuKomunalnego Gmin ZiemiLtbartowskir:j".
$ 3. Wykonanie uchwaty powierza sig Burmistrzowi Miasta Lubart6w.
$ 4.

l. Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzgdowym Wojew6dztwa Lubelskiego.

2. Uchwala wchodzi w irycie z dniem

I stycznia 2020 r.
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Zalycznik
do Uchwaly Nr VIII/5712019
Rady Miasta Lubartoura

z dnia29 czerwca2}l9 r.

REGULAMIN
UTRZYMANI/' CZYSTOSfl I PORZADKU NA TERENIE GMINY MIASTO
LUBARTOW

ROZDZIAI.I
POSTANOWIENIA OGoLNE
Regulamin utrzymarria czystoSci

i

$1

porz4dku

w

Gminie Miasto Lubart6w, zwany dallj

Regulaminem, okreSla szczeg6lowe zasady utrzymania czystoSci i porz4dku na terenie Gminy

Miasto Lubart6w.

ROZDZIAL2
WYMAGANIA

\W

ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOSCI I PORZIDKU NA
TERENIE NIERUCHOMOSCI

s2
L WlaSciciele nieruchomoSci zapewniaj1utrzymanie czystoSci i porz4dku oraz raleZyty stan
sanitarnohigieniczny na terenie nieruchomo Sci poprzez:

l) Prowadzenie na terenie nieruchomoSci selektywnej zbi6rki odpad6w komunalnych
i przekazywarnie selektywnie zebranych odpad6w komunalnych uprawnionyrn
podmiotom prowadzqcym dzialalnoS6 w zakresie odbierania odpad6w komunalnych
od wlaScicieli nieruchomoSci na terenie Miasta Lubart6w lub do punktu selektywnego
zbierania odpa.d6w komunalnych (PSZOK).
2) Zbieraniet niesegregowanych (zmieszanych) odpad6w kornunalnych i
przekazywanie ich uprawnionym podmiotom prowadzqcym dzialalno:56 w zakresie
odbierania odpad6w komunalnych od wlaScicieli nieruchomoSci na terenie Miasta
Lubart6w,
3) Upnqtanie niezwlocznie po opadach Sniegu, blota, lodu i innych zanieczyszczeh,
tym liSci, z ytowierzchni z wydzielonych ci4g6w komunikacyjnych poloZnych na
czg6ciach nieruchomoSci sluZ4cych do uZlku publicznego - dr6g, chodnik6w, doj6i
do budynk6w,, gartly oraz miejsc zbierania odpad6w, poprzez gromadzenie tyclh
zanieczyszczeti w miejscach, w kt6rych nie utrudnia to ruchu pieszego i nie zagruila
pzechodniom. pojazdom oraz istniej4cej zieleni, zzachowaniem mozlivroSci odptywu
wody roztoporwej do kanalizacji. Nieusunigty l6d w ci4gach komunikacyjnyclh
sluZqcych do u2ytku publicznego nale?y posypa6 piaskiem lub innym d,opuszczalnynr
Srodkiem, w celu likwidowania SliskoSci.
4) Niezwloczne usuwanie z dach6w budynk6w sopli lodu i nawis6w Sniegu, z czgsci
nieruchomoSci sfu24cych do uzytku publicznego, stanowi4cych zagroaenie dla
w

przechodni6w.

2. odpady komunalne gromadzi sig w

spos6b zapewniajqcy spelnienie wymog6w

sanitarnych, ochrony ilrodowiska orazw spos6b bezpieczny dlaZyciai zdrowia ludzi.
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Na terenie Miasta Lubart6w obowi4zuje selektywna zbi6rka nastgpuj4cych frakcji odpad6'w
komunalnych:
l) papier, w tym tektura,
2) szVJo,
3) metale,
4) tworzywa sztuczne,
5) odpady ulegaj4ce biodegradacji, w tym bioodpady,
6) odpady wielkogabarytowe, w tym meble i materace;
7) przeterminowane leki i chemikalia, w tym w szczeg6lnoSci farby, kleje,
rozpuszczalnil<i oraz opakowania po tych substancjach;
8) zuZyte baterrie i akumulatory,
9) zuLyty sprzgt elektryczny i elektroniczny,
l0) odpady budowlane i rozbi6rkowe stanowi4ce odpady komunalne,
ll) zu?yte opony,
l2) popi6t z pralenisk domowych.
s4
WtaSciciele nieruchomoSci s4 zobowiEzani do prowadzenia selektywnego zbierania odpad6rv
komunalnych i gromadzenia ich w pojemnikach lub workach na nastgpuj4cych z:asadach:

l)

odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papiieru i odpady
opakowaniowe z tektury, zbiera sig w pojemnikach (workach) koloru niebieskiego
oznaczonych rrapisem ,,Papier" lub dostarcza do PSZOK;
2) odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady, tworzl.rv
sztucznych, lv tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych or&z odpady
opakowaniowe wielomaterialowe, zbiera sig w pojemnikach (workach) l<oloru L6heg,o
oznaczonych rLapisem "Metale i tworzywa sztuczne" lub dostarcza do PSZOK;
3) odpady ze sizld.a, w tym odpady opakowaniowe ze szkla, zbiera sig vv pojemnikaclh
(workach) koloru zielonego oznaczonych napisem "Szklo" lub dostarcza do PSZOK;
4) szklo budo,wlane (szyby, szklo zbrojone) naleZy dostarczyd do PSZTCK; ceramikg
(porcelang, tallerze, donice, znicze) nale?y dostarczyc do PSZOK lub umieszcza(
w pojemnikar:h pneznaczonych do zbierania niesegregowanych ('zmieszanych)
odpad6w komunalnych;
5) popi6l z palenisk domowych nale|y umieszczal w osobnych wqrkach lu[
pojemnikach i dostarczyi do PSZOK \tb pruekazai w okresowych akc_jach zbieraniia
tych odpad6ur; zakaztje sig zbierania popiolu w workach przeznaczonych dp
selektywnej zbi6rki odpad6w komunalnych;
6) odpady komunalne ulegaj4ce biodegradacji, w tym bioodpacly i odpad'y
z pielggnacji ogrodu naleLy umieszczal w br4zowych pojemnikach (workach) do
selektywnej ztri6rki odpad6w lub kompostowad w przydomowych kompostownikach
lub dostarczy6 do PSZOK; zakazuje sig zbierania koSci, migsa i odchod6vy
zrvierzgcych ,w pojemnikach i workach przeznaczonych na odpady ulegaj4cr:
biodegradacj il
7) zuLyty sprzgt elektryczny i elektroniczny nale?y oddawad podmiotowi
zbierajqcem:u zuZyly sprzgt elektryczny i elektroniczny lub dostarczyt do PSZOK;
8) meble i inner odpady wielkogabarytowe naleLry dostarczyi do PSZOK lub przekazati
w okresowych akcjach zbierania tych odpad6w;
9) odpady budowlano-remontowe i rozbi6rkowe stanowiqce odpady komunalne naleZlt
gromadzic oddzielnie od pozostatych odpad6w komunalnych i dostarczy<i do PSZOK;
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l0) ruZyte opony (z wyj4tkiem opon przemyslowych z samochod6w

cigzarowyr;h

i dostawczyctr) naleZy dostarczyi do PSZOK;
I l) przetermjinowane leki i termometry rtgciowe naleZy umieszczat, w specjalnyr:h
pojemnikach ustawionych w wlznaczonych aptekach na terenie miasta lub dostarcz./6
do PSZOK;
12) chemikaliia, w tym farby, lakiery, przepracowane oleje oraz opakowania po nioh
nale?y dostarozy6 do PSZOK;
13) zu?yte baterie nale?y przekazywai plac6wkom handlowym prowadz4cym
sprzeduZ, detaliczn4 lub dostarczyl, do punktu selektywne go zbierania odpad6w
komunalnych lub tmieszczad w specjalnych pojemnikach; zuZyte akumulatory naleity
pruekazywa6 plac6wkom handlowym prowadzqcym ich sprzedatZ detalicznE lub
dostarczyi do PSZOK.
$s

L

Mycie pojazd6w mechanicznych, poza myjniami samochodowymi, moana dokonywai
jedynie w miejscach do tego przystosowanych, spelniajqcych warunki okreslone w odrgbnych
przepisach.

2. Naprawy pojazd6w

samochodowych poza warsztatami samochodowymi, zwiqzane

zbieZ4cq eksploatacjrtr pojazd6w, mogq odbywa6 sig wyl4cznie pod warunkami:

l)

niezaniec:zyszczania Srodowiska i gromadzenia powstaj4cych odpad6w
w urz1dzeniach do tego przeznaczonych, w spos6b umoZliwiaj4cy ich usunigcie
zgodnie z prz<>pisami prawa;
2) nie stwarzania uci4zliwoSci dla wlaScicieli s4siednich nieruchomo6ci.

ROZDZIAI,3
RODZAJE I MININ{ALNA POJEMNOSC POJEMNIKoW PRZEZNACZoNYCH DI)
ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH NA TERENIE NIERUCHOMOSCI
ORAZ NA DROGACH PUBLICZNYCH
s6

L Do zbierania odpad6w komunalnych na terenach nieruchomoSci,

poza drogami
publicznymi na terenie gminy Miasto Lubart6w stosuje sig:
l) pojemniki na odpady komunalne zmieszane o pojemno6ci: od 60 I do 360001,
2) pojemniki podziemne i p6lpodziemne, o pojemnodci od 200 I do 5000 I posiadaj4oe
wlasny systemr wyci4gania pojemnik6w lub takie, kt6rych system opr6Zniar,ria pozwalla
n a stos owan i e dZwi g6w samochodo
W ch z un iwersalnym poj edync zym zaazepem.
3) worki folio'we na odpady komunalne selektywnie zebrane oznaczone odpowiednimi
kolorami w zale2noSci od rodzaju odpadu o pojemnoSci 60 I i l2O l,
4) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbi6rki odpad6w oznaczone odpowiedninri
kolorami w zaleznosci od rodzaju odpadu o pojemnos ci od 2401 do 2000 l,
5) kontenery przeznaczone na odpady remontowe i rozbi6rkowe o pojomnoSci od
I100 I do 7000 l,
6) pojemniki dlo selektywnej zbi6rki przeterminowanych lek6w o pojemnoS ci 701,
7) pojemniki dlo selektywnej zbi6rki zuZytych baterii i o pojemnoSci od l0 I do 70 l,
2. Na drogach publicznych oraz na nieruchomo6ciach sluaqcych do uZytku publicznego,
stosuje sig kosze ulicz:ne lub pojemniki o pojemnoSci od 35 I do 75 l.
3. Dla poszczeg6lnych rodzaj6w odpad6w nale|y zastosowai pojemniki lub world
w odpowiednich kolorach :
a) niebieski oznaczony napisem ,,Papier" - z przeznaczenrcm na pap iPr, tekturg,
odpady opako,waniowe z papieru i tektury,
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b) z6lty

oznaczony napisem ,,Metale i tworzywa sztuczne" - z przeznaczeniem na
odpady metali, odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, odpady
opakowaniowe tworzyw sztucznych i odpady opakowaniowe wielomaterialowe,
c) zielony oznaczony napisem ,,Szklo"- zptzeznaczeniem na odpady ze szkla i odpady
opakowaniowe Z€ szkla bezbarwnego i kolorowe go,
d) br4zowy (rznaczony napisem ,,Bio"
przeznaczeniem na odpady ulegaj4c:e
biodegradacji, w tym bioodpady.
4. Pojemniki (worki) do zbierania odpad6w muszq spelniai wymagania okreslone w ustawie
o systemie oceny zgorflne$sl lub wymagania Polskich Norm.
5. W przypadku odpad6w zielonych oraz bioodpad6w z gospodarstw domowych dopuszcz;a

-z

sig kompostowanie przez mieszkaric6w

w

kompostownikach przydomowych na wlasne

potrzeby.
s7

I. Ustala sig nastgpujiqc4 minimalnE pojemnoSd pojemnik6w do zbierania niesegregowanych
odpad6w komunalnyr:h na nieruchomoSci, na kt6rej zamieszkujq mieszkaricy, zabudowanrj
domem jednorodzinn.gm, jeZeli z takiego pojemnika korzysta:
1) l-3 os6b- I l0 l,
2) 4-6 os6b -2,10 l,
3) powyzej 7 os6b 2x2401.
2. Ustala sig nastgpuj4cq minimaln4 pojemnoSi pojemnik6w do zbierania niesegregowanych
odpad6w komunalnyoh, na nieruchomoSci, na kt6rej zamieszkuj4 mieszkaricy, zabudowanej
budynkiem mieszkalnym wielolokalowym, jezeli z takiego pojemnika kozysta:
l) nie wigcej ni2 l0 os6b - o pojemno6ci l2O l,
2) nie mniej niz I I os6b i nie wigcej nil 30 os6b - o pojemnoS ci 240 l,
3) nie mniej ni2 3l os6b i nie wigcej niZ 100 os6b - o pojemnosci l 100 r,

4) dla wigkszej iloSci os6b nalely

zastosowa6 wielokrotnoS6 pojemnik6rv
wymienionych w pkt l-3 lub pojemniki o odpowiednio wigkszej pojemnosci.
3. Na nieruchomoSci, na ld6rej zantieszlcujq, mieszkaricy, zabudowanej domenn
jednorodzinnym, ustala sig minimaln4 pojemnoS6 pojemnik6w (work6w), stu24cych do
selektywnego zbierania odpad6w komunalnych:
l) papieru, szlda, metalu i tworzyw sztucznych - trzy pojemniki (worki) do segregacji
o pojemno5ci 110 I po jednym dla kazdego rodzaju odpad6w,
2) odpady zielone oraz roSlinne odpady kuchenne ulegaj4ce biodegradacji pojemnil<
(worek) o pojemno5ci I l0 l;
4. Na nieruchomoSci, na kt6rej zamieszkuj4 mieszkaricy, zabudowanej budynkient
mieszkalnym wielolokalowym, ustala sig minimaln4 pojemno56 pojemnik6w sfuz4cych dr>
selektywnego zbierania na terenie nieruchomosci odpad6w komunalnych :
l) papieru, szkla (bezbarwnego i kolorowego), metalu i tworzyw sztucznych - trzl1
pojemniki do segregacji o pojemnoSci I 100 I po jednym dla kazdego rodzaju odpad6vr
segregowanych lub odpowiednio pojemniki podziemne i p6lpodziemne,
2) roSlinne odpady kuchenne ulegaj4ce biodegradacji - pojemnik o pojemnoSci I100 l.
s8
WaSciciele dzialek rekreacyjnych i letniskowych, na kt6rych znajduj4 si9 budynki niemaj4ct:
charakteru calorocznego, zobowiqzani sq do pozbywania sig odpad6w komunalnych
w okresie od I kwietnia do 3l puildziemika, deklaruj4c odpowiednio prowadzenie
se I ektywne go go spodaro wan ia odpadam i lub zbieranie odpad6w zmieszany ch.
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I' Dla wlaScicieli nieruchomo5ci, na kt6rych nie zamieszkujq mieszkaficy a prowadzona jest
dziatalnoSd gospodar,cza inna niz wymieniona w $ l0 i powstaj4 odpady komunalne, ustala sig
minimaln4 pojemno$6 pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomoSci
niesegregowanych (zmieszanych) odpad6w komunalnych, jeaeli z takiego pojemnilia
korzystajq w szczeg6lnoSci pracownicy lub klienci w liczbie:
l) nie wigcej niz l0 os6b - o pojemnoSci240l
2) nie mniej ni2 I I os6b i nie wigcej niz20 os6b - dwa o pojemnosci 240 r;
3) powyzej 20t os6b - o pojemnoSci I100 l.
2. Dla wlaScicieli nieruchomoSci, o kt6rych mowa w ust. I ustala sig minimaln4 pojemnorid
pojemnik6w (w tyrn work6w) przeznaczonych do selektywnego zbierania odpad6w
komunalnych:
l) papieru, szkla (bezbarwnego i kolorowego), metalu i tworzyw sztucznych:
a) jezeli ztakich pojemnik6w korzysta nie wigcej niz 5 os6b - po jednym pojemniku
240 I lub po dwa worki do segregacji o minimalnej pojemnoSci I l0 l;
b) jezeli z takich pojemnik6w korzysta od 6 do l0 os6b - po dwa pojemniki 240 I luLb
po cztery worki do segregacji o minimalnej pojemnoSci I l0 l;
jezeli
c)
z takich pojemnik6w korzysta od I I do 20 os6b - po trzy pojemniki 240 I lu:b
po osiem work6w do segregacji o minimalnej pojemnoSci I l0 l;
d) jezeli z tak:ich pojemnik6w kozysta wigcej niz 20 os6b - po jednym pojemniku
1100 I lub po dziesig6 work6w do segregacji o minimalnej pojemnoSci 110 l;

2)

odpady zielone oraz roSlinne odpady kuchenne ulegaj4ce biodegradacji worek

o minimalnej pojemnoSci I

l0

L

s10

l. Dla wlaScicieli nieruchomoSci, na kt5rych nie zamieszkuj4 mieszkartcy a prowadzona jer;t
dzialalnoSi gospodarcza wymieniona poniZej i powstaj4 odpady komunalne, ustala sig
minimaln4 pojemno6d pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomo6ci
n ie se gre gowanych (nnieszanych) odp ad6w kom unalnych :
l) dla szpitali, internat6w, hoteli, pensjonat6w - 240I nakuzde 5 l6zek.
2) dla szk6l i dom6w kultury - 240 | nakuzde 30 os6b,
3) dla przedszkoli i zlobk6w - 240 I nakaZde 50 os6b.
4) dla obiekt6w gastronomicznych - 240 I nakuzde 5 miejsc konsumpcyjnych
5) dla lokali handlow;rchbran?y galanteryjnej , odzieaowej i obuwniczej , jeaeli z pojemnik6u'

korzysta:

do5os6b-1101
pomigdzy 5-15 os6b - 2401
pomigdzy 15 - 20 os6lb - dwa pojemniki 240 |
powy2ej 20 os6b - 1100 I lub ich wielokrotno6i.
6) dla lokali handlowych branZy artykul6w przemyslowych, jezeli z pojemnik6w korzysta:

do5os6b-ll0l

pomigdzy 5-15 os6b - 2401
pomigdzy 15 - 20 os6b - dwa pojemniki 2401
powyzej 20 os6b - I100 I lub ich wielokrotno6i.
7) dla lokali handlowych branzy artykul6w spozywczych I l0 I na ktadq osobg do 5 os6br,
powyzej5 do l0 os6b I100 l, powyZej l0 os6b I100 I nakuzde kolejne l0 os6b,
8) dla lokali handlowych pozostalych bran?y - 240 I nakaade l0 os6b, lecz nie mniej ni:Z
pojemnik 110 I na jeden lokal.
9) dla przychodni i gabinet6w lekarskich i aptek - I l0 I nakuitde r0 os6b.
10) dla kin240l na kaZde l0 miejsc widowiskowych.
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II) dla zakladow rzemieSlniczych, uslugowych - Z40l na ka2de rozpoczQte l0 os6b, lecz nie
mniej niZ pojemnik I l0 I na jeden lokal.
12) dla zaklad6w produkcyjnych w branLy spo2ywczej:
do 5 os6b -2401
pomigdzy 5-15 os6b - dwa240l
powyZej l5 os6b - 1100 I lub ich wielokrotnoS6.
l3) dla zaklad6w produkcyjnych w bran?y tekstylnej:

do5os6b-ll0l

pomigdzy 5-15 os6b - 240 I
pomigdzy 15 - 20 os6b - dwa pojemniki 240 I
powyZej 20 os6b - I100 I lub ich wielokrotno56.
14) dla pozostalych zaktad6w produkcyjnych
do 5 os6b -2401
pomigdzy 5-15 os6b - dwa pojemniki 240 I
powyzej l5 os6b - I100 I lub ich wielokrotnoS6.
l5) dla punkt6w handlowych poza lokalem, w tym targowisk nie mniej niZ
na jeden punkt handlowy;

I pojemnik l2Cr I

2.Dla wlaScicieli nieruchomo6ci, na kt6rych nie zamieszkuj4 mieszkaficy, a prowadzona jest
dzialalno6i gospodarcza wymieniona ponizej i powstaj4 odpady komunalne, ustala sig
minimaln4 pojemno5d pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomo5ci
segregowanych odpad6w komunalnych, dla kuhdej frakcji odpad6w:
l) dla szpitali, internat6w, hoteli, pensjonat6w - 2401nakaZde 5 lozek.
2) dla szk6l i dom6w kultury - 240 I na kalde 30 os6b, dla przedszkoli i zlobkow - 240 I na
kalde 50 os6b.
3) dla obiekt6w gastronomicznych - 240|na kazde 5 miejsc konsumpcyjnych
4) dla lokali handlowych bran?y galanteryjnej, odzie2owej i obuwni czej, jeZeli z pojemnik6vr
korzysta:

do5os6b-ll0l
pomigdzy 5-15 os6b - 2401
pomigdzy 15 - 20 os6b - dwa pojemnikiz4} |
powyzej 20 os6b - I100 I lub ich wielokrotno66;
5) dla lokali handlowychbran?y artykul6w przemyslowych, jeaeli z pojemnik6w korzysta:

do5os6b-ll0l

pomigdzy 5-15 os6b - 2401
pomigdzy 15 - 20 os6b - dwa pojemniki 240 I
powyzej 20 os6b - 1100 I Iub ich wielokrotnoSi.

6) dla lokali handlowych bran?y artykul6w spoZywczych ll0 I naku2dq osobg do 5 os6b,
powyzej 5 do l0 os6b I 100 l, powyzej l0 os6b ll00 I nakthdekolejne l0 os6b,
7) dla lokali handlowych pozostatych bran|y - 240 lnakuzde l0 os6b, lecznie mniej niZ
pojemnik I l0 I na jeden lokal.
8) dla przychodni i gabinet6w lekarskich i aptek I l0 I na kulde l0 os6b.
9) dla kin 240 I nakaZde 10 miejsc widowiskowych.
l0) dla zaklad6w rzemieSlniczych, uslugowych w iloSci 240 I na kuZde l0 os6b, lecz nie
mniej niZ pojemnik I l0 I na jeden lokal.
I l) dla zaklad6w produkcyjnych w branay spoZywczej:
do 5 os6b -2401
pomigdzy 5-15 os6b - dwa240l
powyZej l5 os6b - I100 I lub ich wielokrotnoSi.
12) dla zaklad6w produkcyjnych w branZy tekstylnej:
do5os6b-1101
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pomigdzy 5- 15 os6b - 2401
pomigdzy 15 - 20 os6b - dwa pojemniki}4}l
powyZej 20 os6b - I100 I lub ich wielokrotnoS6.
l3) dla pozostalych zaklad6w produkcyjnych
do 5 os6b -2401
pomigdzy 5-15 os6b - dwa240l
powyzej 15 os6b - 1100 I lub ich wielokrotnoSi.

3' Dla wla6cicieli zespol6w

garaly wolnostoj4cych ustala sig minimaln4 pojemnoSi
pojemnik6w lub work6w do zbierania odpad6w niesegregowanych (zmieszanych odpad6w
komunalnych) - pojemnik lub worek 80 I na jedno miejsce postojowe.
4. Dla cmentarzy ustala sig minimaln4 pojemnoSd pojemnika do zbierania niesegregowanyr:h
(zmieszanych odpad6w komunalnych) na I 100 litr6w zwylqczeniem cmentarzy wojennych.
sl1

l. Do zbierania odpad6w komunalnych stosuje sig worki o

pojemno6ci od 60 do 120 l;
folii polietylowej LDPE lub r6wnowuhnego materialu o grubo5ci zapewniaj4cej
odporno6d na rozerwanie,bez dodatku kadmu, olowiu i innych pierwiastk6w szkodliwy.i, Otu
Srodowiska; odporne na dzialanie promieni W, niskich temperatur oraz Srodk6w
chemicznych; przezroczyste lub p6lprzezroczyste, umozliwiajqce wizualn4 kontrolg
wykonane z

zawartoSci ; odpowiadajqcych PN-EN 13592:2017-04, w kolorze
a) niebieskim - do zbierania odpad6w papieru,

:

b) z6hym - do zbierania odpad6w metali, tworzyw sztucznych, opakowafi
wielomaterialowych,
c) zielonym - do zbierania odpad6w opakowaniowych ze szkla,
d) brgowym - do zbierania bioodpad6w
2. Odpady budowlane nale?y gromadzil w specjalistycznychworkach, pojemnikach lub
kontenerach, uniemoZliwiaj qcych pylenie.
$12

l.

OkreSIa sig rodzaje pojemnik6w do zbierania odpad6w na terenach przeznaczonych do
uZlku publicznego:
l) Na chodnikach i przystankach komunikacji publicznej - kosze uliczne o pojemnoSr;i
od 35 do 75 l,
2) Na przystankach komunikacji kosze nale?y lokalizowad pod wiatq, a jeSli jej nie ma
to w s4sied ztwie oznaczenia przystanku,

2. CzgstotliwoS6 opr6Zniania koszy ustawionych na terenach pneznaczonych do u2ytku
a w szczeg6lnoSci chodnikach, parkach, placach, przystankach
komunikacyjnych i zielencach, winna byi dostosowana do potneb,jednak nie rzadz-iej niz raz
publicznego,

w tygodniu, nie dopuszczajqc do przepelnienia koszy, a podczas imprez *asowych
i pojemniki powinny byd opr62niane na biehqco.

kosze

s13

I'

Pojemniki do zbierania odpad6w komunalnych powinny by(, firzym.ywane w takim stanie
sanitamym i technicznym, aby korzystanie z nich moglo odbywad sig bez przeszk6d
i powodowania zagro2enia dla zdrowia u2ytkownik6w, a w szczeg6lnoSci powinny by6
utrzymywane w czystosci oraz poddawane dezynfekcji w miarg potrzeby.
2. WlaSciciel nieruchomoSci jest zobowiqzany umie6ci6 pojemniki i worki wypetnione
odpadami komunalnymi zgodnie z harmonogramem odbioru odpad6w w miejscu d'oitgpnynr
dla przedsigbiorcy do ich odbioru bez koniecznoSci otwierania w.js.ia na teren
nieruchomoSci lub, gdy takiej mo2liwoSci nie ma, wystawiai je w dniu odbioru na chodnilk
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pzed weiSciem na teren nieruchomoSci w taki spos6b, aby nie utrudniaty ruchu piesze6lo
ikolowego.
3. Worki lub pojemniki naleZy ustawiad tak, aby nie stwarzaly one zagroaenia dla innych
uZytkownik6w ci4g6w komunikacyjnych, bezpieczeristwa ruchu drogowego, tak atry
uniemo2liwii rozrywanie work6w przezzwierzgta i wywracanie pojemnik6w przezwiatr ortu
aby uniemoZliwii przedostawanie sig do nich w6d opadowych lub podsi4kowych
do momentu ich odbioru.
4. Pojemnik powinien zostai oznaczony numerem porz4dkowym nieruchomoSci, z kt6rej
zbierane s4 do niego odpady komunalne i nie mo2e by6 uszkodzony.
5. Dla nieruchomo6ci w zabudowie wielolokalowej oraz dla zespolu budynk6w zabudou,y
jednorodzinnej dopuszcza sig zlokalizowanie i wyposaZenie w pojemnikijednego zbiorczeg;o
punktu gromadzenia odpad6w, wsp6lnego dla kilku nieruchomoSci.
s14
Przedsigbiorca odbieraj4cy odpady ma obowi4zek w ramach oplaty za gospodarowz
odpadami komunalnymi odebrad wylqcznie te odpady budowlano-remontowe i rozbi6rko
kt6re powstaly w wyniku prowadzenia drobnych remont6w prowadzonych we wlasn

l.

zakresie.

2. Odpady powstaj4ce w wyniku prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej lub rolniczej itp.
bqd4 odbierane w ramach oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ani nie b

przyjmowane do punktow selektywnego zbierania odpad6w komunalnych

w

ramach

optaty.

3. odpady zielone stanowi4ce galgzie, pnie, konary lub korzenie gromadzone w
jednorodzinnej, kt6re ze wzglgdu na wymiary lub wagg nie mog4 by6 umi
w workach nlusz4 blre przygotowane do przekazania w wi4zkach. Do wiqzania nie uz)"wa
drutu lub grubych sznur6w zttuorzywa szttcznego,lecz sznurek lub linkg plecion4 z juty I
innych wl6kien naturalnych. Odpady te musz4 byi kr6tsze niz l,7O m, a ich Srednica n
moZe przekaczat 12 cm. Waga I pakietu nie moze przekroczyd 50 kg.
4. odpady zielone stanowi4ce trawg, galgzie, pnie, konary lub korzenie bgd4
w zabudowie wielorodzinrnej w wyznaczonych punktach w konten erach 7 000 l.
5. wasciciel nieruchomosci, na kt6rej bgdzie organizowan a impreza masowa, ma
zadba(, o to. by jej organizator wyposazyl miejsce imprezy w pojemniki na od
komunalne. Wtariciciele nieruchomo6ci s4 zobowi4zani zawrze( umowy z przedsigbior
na dostarczenie pojernnik6w oraz opr62nienie i uprz4tnigcie ich.
I

ROZDZIAI- 4
CZ4STOTLIWOSC POZBYWANIA SI4 ODPADOW KOMUNALNYCH

l.

sls

Ustala sig nastgpujEcE czQstotliwoSi odbioru odpad6w komunalnych od wtaScici

nieruchom oSci zamieszkalych

:

l) komunalne odpady zmieszane: odbierane s4 od wla(cicieli nieruchomo6ci w zabudowie
jednorodzinnei, raz na2 t'ygodnie. przy czym odbieranie nastgpuje w ten sam dzieri tygodni
2) komunalne odpacly zrnieszane odbierane s4 od wla5cicieli nieruchomoSci zab
budynkiem mieszkalnym wielolokalou,ym - co najmniej trzy razy w tygodniu;
3) odpady szkla w zabudowie jednorodzinnej odbierane sE co najmniej raz na 3 miesi4ce;
4) odpady szkla w zabudowie wielolokalowej odbierane sErazna 2 tygodnie;
5) papier w zabudowie jednorodzinnej odbierany jest co najmn iej raz na 3 miesi4ce;
6) papier od wtaScicieli nieruchomoSci zabudowanej budynkiem mieszkaln
wielolokalowym odbierany jest co najmniej rMna dwa tygodnie;
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7) metale

i

tworzywa sztuczne od wlaScicieli nieruchomoSci w zabudowie jednorodzinnej
odbierane sE co najmniej raz na 2 miesi4ce w okresie od I pa1dziernika do 3l rnarca,
a w pozostalym okresie roku raz w miesi4cu;
8) metale i tworzywa sztuczne od wlaScicieli nieruchomo6ci zabudowanej budynkie;m
mieszkalnym wielolokalowym odbierane s4, co najmniej raz w tygodniu;
9) odpady zielone oraz odpady kuchenne pochodzenia ro6linnego stanowiEce odpacly
komunalne odbierane s4 od wlaScicieli nieruchomo6ci zabudowanej budynkiem mieszkalnym
wielolokalowym, co najmniej raz w tygodniu w okresie od I kwietnia do 3 I paldziernika,
w pozostatym okresie roku raz w miesi4cu,
l0) odpady zielone oraz odpady kuchenne pochodzenia roSlinnego stanowi4ce odpacty
komunalne odbierane sq od wla5cicieli nieruchomoSci w zabudowie jednorodzinnej,
co najmniej raz na 2 tygodnie w okresie od I kwietnia do 3l puhdziernika, w pozostalyn
okresie roku raz w miesiqcu.
l1) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zuZyty sprzgt elektryczny i elektronicznLy
odbierane s4 od wlaScicieli nieruchomo6ci w zabudowie jednorodzinnej, co najmniej rez
w roku, w okresie od I kwietnia do 3l puhdziemika;
12) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zuLyty sprzgt elekrryczny i elektroniczny orez
gruz odbierane sA od wlaScicieli nieruchomo6ci zabudowanej budynkiem mieszkalnyn
wie lo lokalo wym raz na ty dzien.
13) popi6t zgromadzony w workach, kt6rych jednostkowa waga nie powinna przekraczard
40 kg jest odbierany w okresie od I puhdziernika do 30 kwietnia raz w miesi4cu.
2. Dla zespofu budynk6w zabudowy jednorodzinnej posiadaj4cych zbiorczy punlct
gromadzenia odpad6w ustala sig czgstotliwoSd odbioru odpad6w, jak dla zabudowy
wielolokalowej.
3' Odpady szkla od wlaScicieli nieruchomo5ci, na kt6rych nie zamieszkujE mieszkaftcy
a powstaj4 odpady komunalne, odbierane s4 co najmniej raz na 3 miesi4ce.
4' Papier od wlaScicieli nieruchomo5ci, na kt6rych nie zamieszkujq mieszkaricy a powstaj4
odpady komunalne odbierany jest co najmniej raz na 3 miesi4ce.
5. Metale i tworzywa sztuczne od wlaScicieli nieruchomoSci, na kt6rych nie zamieszkuj4
mieszkaricy a powstaj4 odpady komunalne, odbierane s4 co najmniej raz na 2 miesi4ie
w okresie od I paLdziernika do 3l marca, a w pozostalym okresie roku raz w miesi4cu.
6. Odpady zielone oraz odpady kuchenne pochodzenia roSlinnego stanowiqce odpady
komunalne odbierane s4 od wla6cicieli nieruchomoSci, na kt6rych nie zamieszkujq
mieszkaricy a powstajq odpady komunalne co najmniej raz na 2 tygodnie w okresie od
I kwietnia do 3l pu\dziernika,
7. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zu?yty sprzgt elektryczny i elektroniczny
odbierane sq od wlaScicieli nieruchomoSci, na kt6rych nie zamieszkuj 4 mieszkaitc;,y
a powstaj4 odpady komunalne co najmniej raz w roku, w okresie od I kwietnia d,o
3l pu2dziemika.
8. Dopuszcza sig dodatkowe zbieranie odpad6w zmieszanych z budynk6w mieszkalnyclh
wielolokalowych w dni wolne od pracy w okresach przedSwi4te cznych i dfugich weekend6w
9. Ustala sig nastgpuj4c4 czgstotliwo6i odbioru odpad6w komunalnych zmieszanych orl
wlaScicieli nieruchomoSci, na kt6rych nie zamieszkuj4 mieszkartcy a powstaj4 odpad'y
komunalne:
l) dla szk6l, zlobk6w i przedszkoli, dom6w kultury - raz na 2 tygodnie
2) dla obiekt6w u2ytecznoSci publicznej - raz na 2 tygodnie
3) dla lokali gastronomicznych - raz w tygodniu;
4) dla lokali handlowych - razna 2 tygodnie
5) dlazavJad6w produkcyjnych, rzemieslniczych i uslugowych - tazna2 tygodnie
6) dla szpitali, hoteli i innych obiekt6w noclegowych - raz natydzien;
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7) dla cmentarzy - co najmniej raz na dwa tygodnie, przy czry dopuszcza sig dodatkovre
zbieranie odpad6w zmieszanych z cmentalzy w dni wolne od pracy w okresach
przedSwiqtecznych i dlugich weekend6w.
8) dla zespol6w garuZy wolnostoj4cych - co najmniej raz na miesi4c; przy czym odbir5r
odpad6w odbywa sig w tym samym dniu tygodnia.
10. W przypadku podmiot6w handlowo - uslugowych i gastronomicznych prowadz4cyoh
dzialalnoSi poza budynkami, lokalami w formie ogr6dk6w, wprowadza sig obowi4zek
codziennego przekazywania odpad6w komunalnych do posiadanego pojemnika na odpacly
zmieszane oraz do pojemnik6w na odpady gromadzone selektywnie.

s16

Do

zbierania okresowo zwigkszonej ilo5ci odpad6w komunalnych, oprocz typowyc;h
pojemnik6w i kontener6w, mog4 byi uZywane odpowiednio oznaczone worki z tworzyw
sztucznych.
s17
Ustala sig standardy utrzymania pojemnik6w i miejsc zbierunia i gromadzenia odpad6w przed

ich odebraniem przez przedsigbiorcg w odpowiednim stanie sanitarnym, porz4dkowyn
i technicznym:

I' WaSciciele nieruchomo6ci maj4 obowiqzek utruym.ywac pojemniki
zar6wno nazewn1trzjak i wewn4trz;
2. Pojemnik nie powinien byi uszkodzony lub pozbawiony, np. pokrywy;

w

stanie czysto6r:i

$18

Ustala sig zasady rozmieszczania urz4dzeh przeznaczonych do zbierania odpad6w:

I' Na terenie nieruchomoSci

pojemniki na odpady nalezy przetrzymywai w miejscu
dostgpnym bez konieczno6ci otwierania wejScia na teren nieruchomo6ci lub, gay titie;
mo2liwoSci nie ma, nale?y wystawiad je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na
chodnik lub ulic9 przed wejSciem na teren nieruchomoSci poloZonej przy drodze publicznej;
2. W przypadku nieruchomoSci wewngtrznej, poloZonej wewn4trz nieruchomoSci wigkszej
oraz nieruchomo6ci, do kt6rej brak jest dojazdu drogq publiczn4, pojemniki naleay wystawii
w najbliZszym dostgpnym miejscu przy drodze publicznej.
$le

l. Do pojemnik6w i work6w przeznaczonych do selektywnej zbi6rki papieru nie wolno

wtzuca0:
l) rgcznik6w papierowych i zu?ytych chusteczek higienicznych,
2) papieru lakierowanego i powlekanego foli4,
3) papieru zatluszczonego lub mocno zabrudzonego,
4) karton6w po mleku i napojach,
5) papierowych work6w po nawozach, cemencie i innych materialach budowlanych,
6) tapet,
7) pieluch jednorazowych i podpasek,
8) zapuszczonych jednorazorych opakowafi z papieru i naczyn j ednorazowych,
9) ubrarl.
2' Do pojemnik6w i work6w prz,eznaczonych do selektywnej zbi6rki metali i tworzyw

szttcznych nie wolno wrzuca6;
l) kalki technicznej,
2) opakowan z zawartoSci4 np. zywnoSciq, wapnem, cementem,
3) trvorzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii,
4) opakowaf i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemnik6w po farbach i lakierach,
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5) opakowan po Srodkach ochrony roSlin,
6) butelek i pojemnik6w zzawartoilciq,
7) opakowaf po lekach i nfiytych artykul6w medycznych,
8) metali \qczonych z innymi materialami, np. gumq,
9) czgSci samochodowych,
l0) zuzytych baterii i akumulator6w,
I l) zuzytego sprzgtu elektronicznego i AGD.
3. Do pojemnik6w i work6w przeznaczonych do selektywnej zbi6rki szkla opakowaniowego,
nie wolno wrzucai
l) ceramiki (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki, fajansu, krysztal6w),
2) luster,
3) szklanych opakowaf farmaceutycznych i chemicznych z pozostaloSciami zawartoSci,
4) szkla budowlanego (szyby okienne, szklo zbrojone),
5) szyb samochodowych,
6) szkla okularowego,
7

)

szkla zaroodporne go,

8) zniczy z zawartofici4 wosku,

i 6wietl6wek,
l0) reflektor6w,

9) 2ar6wek

l)

opakowari po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych,
i lamp telewizyjnych,
l3) termometr6w i strzykawek,
4. Do pojemnik6w i work6w przeznaczonych do selektywnej zbi6rki odpad6w zielonych oraz
roslinnych odpad6w kuchennych ulegaj4cych biodegradacji nie wolno wrzucai:
l) resztek ZywnoSci pochodzenia z-uierzgcego np. migsa, koSci, ser6w, wgdlin,
2) oleju jadalnego,
3) odchod6w zwieruq|
4) popiolu zwggla kamiennego,
5) lek6w,
6) drewna impregnowanego,
I

12) monitor6w

7)pU wi6rowych i MDF,
8) ziemi i kamieni,

9) innych odpad6w komunalnych (w tym niebezpiecznych).
5. Do pojemnik6w przeznaczonych na zmieszane odpady komunalne nie wolno wrzucai:
l) popiotu,
2) gruzu,
3) styropianu,
4) kamieni,
5) piachu,
6) odpad6w niebezpiecznych,
7) lek6w,
8) olej6w silnikowych, smar6w,
9) opakowari po Srodkach toksycznych,
I 0) odchod6w nvierzgcych.

6.

Odbi6r popiolu odbywa sig

w

systemie workowym jedynie

we

wskazanych

w harm onogram ie term inach.
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OZDZIAI,5
INNE WYMAGANIA WYNIKAJ,{CE Z WOJE\A/oDZKIEGO PLANU
GO S PODARK[ ODT,ADAMI DLA WO JE \\/ODZTWA LUBE L SKIE G O
s20
I' Odpady komunalne odbierane od wlaScicieli nieruchomoSci przez przedsigbiorcg podlegaj4
unieszkodliwieniu w nastgpuj4cy spos6b:
l) odpady zmieszane, pozostalo6ci z sortowania odpad6w komunalnych, odpady zielone przedsigbiorcaprzekazuje obowi4zkowo do regionalnej instalacji do przetwarzania odpad6u,
komunalnych, wskazanej w Wojew6dzkim Planie Gospodarki Odpadami, a w przyp,adku jej
braku - do instalacjizastgpczej,
2) odpady selektywnie zebrane - przedsigbi orca przekazuje podmiotowi uprawnionemu celem
recyklingu, przygotowania do ponownego uzycia i odzysku innymi metodami.

ROZDZIAI,6

cz4srorlrwosc r sposoB pozBywANrA sr4

ECZYSTOsCT Crnrrycr
Z TERENU NIERUCHO IOSCI ORAZ Z TERI,N6 PRZEZNACZONYCH DO
UZYTKU PUBLICZNEGO.

2. WaSciciele

nieruchomoSci, obowi4zani s4

do

pozbywania sig nieczystoSci ciek

z terenu nieruchomosci, co najmniej taz na trzy miesi4c e, z zastrzeleniem ust. I .

ROZDZIAI,7

oBowIAZKI oSoB UTRZYMUJ.{CYCH ZWIEF.ZIIA DoMowE, MAJ.{CE
cPlu ocHRoN4 PRZED ZAGROaENTEM LUB UCTAZLTWOSCTA DLA LUt
oRAZ

PRZE D i.,AN IEcZYS ZC 71F.,NIEM

TERENow

TiRzT zNaC ZONYCH

WSPOLNEGO UZYI'KU.

D

o

s22
zwierzgta domowe zobowiqzani s4 do nie pozostawiania ichbez dozoru
terenach uZytku publ icznego.
2. wtasciciel nieruchomosci zobowiqzanv jest zabezpieczy,6 nieruchomo66, w
aby zapobiec mozliwosci wydostaniasigzwierz4t domowyc-h poza jej granice.
3. Na terenach uzytku publicznego psy mogq byi wyprowadzane tylko na smyczy,
natom
psy ras uznawanych za agresywne oraz inne psy mog4ce sta owii zagro1enie
dlu-ludri, ,
byd wyprowadzane tylko na smyczy i w kagaricu pruez osobg gwarantujqcE pehE kontro

l. UtrzymujEcy

nad psem.

4. wasciciele lub opiekunowie zwienqt domowych s4 zobowi4zani

do

usuwania spowodowanych przez nich zanieczyszczen z pomieszczen i teren6w
publicznego, w tym r6wniez z klatek schodowych, parking6w, podw6rek, plac6w, j
teren6w zielonych.
5' WlaSciciele lub opiekunowie zwierzqt domowych nie dopuszczaj1 do powstawania wobr
innych os6b zamieszkuj4cych na nieruchomoSci lub nieruchomoSciach s4siednic
uci4zliwoSci takich jaLk halas, odor, zanieczyszczenia.
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ROZDZIAI- 8
WYMAGAI{IA IU'TRZiYMYWANI,A ZWIERZ4 T GOSPODARSKICH NA
TERENACH V/YL,4CZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ,W TYM TAKZE
ZAKAZU ICH UTFIZYMYWANIA NA OKRESLONYCH OBSZARACH LUB W
P

OI;ZCZEGOLNYCH NIERUCHOMOSCIACH.
$23

l.

Dopuszcza sig utrzymywanie zwierz1t gospodarskich na terenach wyl4czonych z produ
rolniczej pod nastgpujEcymi warunkami:

2) wszelka uciq2liwosi hodowli dla srodowiska w tym emisje bgd4ce jej sku
zoslan?
ograniczone do obszaru nieruchomosci, na kt6rej jest prowadzona.

2. utrzymuj4cy zwierzgta gospodarskie na terenach wylqczonych z produkcji
zobowiqzani sq do:

l) uprzqtania odchod6w zwierzqt gospodarskich, pozostawionych podczas
przeprowadzaniaprzez ulica i inne tereny przeznaczone do wsp6lnego uzytku;
2) niedopuszczania do powstawania wobec innych os6b zamieszkujqcych
nieruchomosci lub nieruchomosciach s4siednich uci42liwosci m.in. tatich jat
i od6r.
3. utrzymywanie zwierz4t gospodarskich powinno byi prowadzone w spos6b:
a) nie pogarszajEcy warunk6w zdrowotnych ludzi,
b) nie powoduj4cy zagroZenia dlaZycia i zdrowia ludzi,
c) nie powoduj4cy zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody,
d) wybiegi dlazwierzqt gospodarskich musz4 byi odpowiednio ogrodzone, w
uniemoZliwiajqcy przedostani e sig zwierz4t na zewnqtrz tych obiekt6w.
ROZDZIAI,9
OBSZARY PODI-,E G,,\JA CE OBOW 1 AZKO WEJ DERA TYZAC JJI TE RMINY
PRZEPROWADZANIA.
s24

1. OkreSla sig obszary obowi4zkowej deratyzacji obejmujqce:

l) skoncentrowanq zabudowg wiel orodzinn4 podpiwn iczon4;
2) plac6wki Zywienia zbiorowego;
3) lokale gastronomiczne;
4) plac6wki oSwiatowe i kulturalno-oSwiatowe;
5) obiekty, w kt6rych prowadzona jest dzialalno5i lecznicza;
6) domy pomocy spolecznej;
7) obiekty zwiqzane z produkcj4, przetw6rstwem, handlem i magarynowaniem
artykul6w spozywczych;
8) hotele, internaty, bursy;
9) obiekty, w kt6rych prowadzona jest dzialalnoSi w zakresie zbierania lub
prz,etw arzani a odp ad6w

;

l0) schroniska dla zutierzqt.
2. Ob owi4zkowi

i p o d I e gaj q r 6w niel:
l) sieci kanalizacji i cieplowniczej;
2) sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
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3. ObowiqzkowE deratyzacjg przeprowadza sig corocznie

:

l) w terminie: od l5 marca do l5 kwietnia - deratyzacja wiosenna;
2) w terminie: od l5 paldziernika do 15 listopada - deratyzacja jesienna.
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Wyniki glosowania
Glosowano 'w sprawie: okre6lenia Regulaminu
utrzymania porzqdku i czysto6ci na terenie Miasta
Lubart6w;
ZA: LL, PMECIW: 6, WSTRZYMUJE SI[: O, BRAK GI.OSU: O, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:
zA (11)
Jacek Bednarski, Teodor Czubacki, Ewa Grabek , Grzegorz Benedykt Gregorowicz,
Grzegorz PiotrJaworski, Anna Kuszner, Renata Urszula Mazur, Wojciech Krzysztof
Osiecki, Jacek Tomasz Ich6rz, Jacek Mikotaj Tomasiak, Andrzej Wojciech Zieli6ski
PRZECTW (6)

Robert Szczepan Blaszczak, Tomasz Kr6wczyiski, Piotr Kusyk, Elzbieta Monika Mizio,
Marek Adam Policha6czuk, Krzysztof Adam lyiko
NTEOBECNT (4)

Maria Kozak, Beata Pasikowska , Grzegorz Piotr Siwek, Jan stanislaw Scisel

Glosowanie zakohczono w dniu: 28 czewvca 20L9, o godz.23:38
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