Uchwała Nr 954/XXXVI/2017
Rady Miasta Lublin
z dnia 16 listopada 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 485/XVIII/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lublin
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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289), po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie, Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:
§1
W załączniku do uchwały nr 485/XVIII/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lublin wprowadza się następujące zmiany:
1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Odpady komunalne powstałe na terenie nieruchomości zbierane są selektywnie z podziałem na frakcje
obejmujące następujące rodzaje odpadów:
1) papier i tektura, w tym odpady opakowaniowe z papieru i tektury;
2) metale i tworzywa sztuczne obejmujące odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali,
odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz odpady
opakowaniowe wielomateriałowe;
3) szkło bezbarwne i kolorowe, w tym odpady opakowaniowe ze szkła;
4) odpady ulegające biodegradacji obejmujące w szczególności bioodpady: odpadki warzywne
i owocowe, obierki, fusy po kawie i herbacie oraz resztki żywności;
5) odpady zielone ulegające biodegradacji w procesie kompostowania obejmujące w szczególności:
skoszoną trawę, liście, drobne gałęzie, rośliny z ogródków;
6) przeterminowane leki;
7) przeterminowane chemikalia obejmujące przepracowane oleje, rozpuszczalniki, farby wodne i olejne,
środki ochrony roślin, w tym opakowania po tych środkach;
8) zużyte baterie i zużyte akumulatory;
9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym zużyte świetlówki oraz zużyte energooszczędne
źródła światła;
10) zużyte opony z samochodów osobowych i ciężarowo-osobowych, motocykli, motorowerów,
rowerów, wózków rowerowych i inwalidzkich, czterokołowców oraz przyczep do tych pojazdów;
11) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z przebudowy, montażu lub remontów w budynku
prowadzonych we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości obejmujące w szczególności:
beton, gruz betonowy, cegły, gruz ceglany, potłuczona ceramika, potłuczone szkło okienne;
12) meble i inne odpady wielkogabarytowe obejmujące odpady, które ze względu na swoje rozmiary
i masę nie mogą być umieszczone w pojemnikach stosowanych na terenie nieruchomości,
w szczególności łóżka, materace, wózki dziecięce, deski, choinki, grube gałęzie, z wyłączeniem
odpadów, o których mowa w ust. 1 pkt 9) i 11).”.
2. w § 2:
1) ust. 2 pkt 1) otrzymuje brzmienie:
„1) zapobiegający zmieszaniu poszczególnych frakcji, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1) - 12);”;
2) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmują rodzaje odpadów, o których mowa
w § 1 ust. 1 pkt 5) - 12).”.
3. w § 5:
1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Na terenie nieruchomości w pojemniki (worki) zbiera się następujące frakcje odpadów komunalnych:
1) papier i tektura;
2) metale i tworzywa sztuczne;
3) szkło;
4) bioodpady;
5) odpady zielone;
6) odpady budowlane i rozbiórkowe;
7) zmieszane odpady komunalne.”;
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2) w ust. 2 pkt 3) i 5) otrzymuje brzmienie:
„3) spełniające wymóg zgodności z polską normą PN-EN 840, PN-EN 13071, PN-EN ISO 21898 lub
normą równoważną;”;
„5) posiadające odpowiednie oznakowanie i kolorystykę identyfikujące przeznaczenie pojemnika (worka)
i sposób jego użytkowania, z tym że pojemniki (worki) określone w lit. e) - g) nie mogą być
w kolorystyce zastrzeżonej dla pojemników (worków) określonych w lit. a) - d), w szczególności
zawierające napis:
a) „Papier” dla pojemników (worków) koloru niebieskiego służących zbieraniu odpadów papieru
i tektury,
b) „Metale i tworzywa sztuczne” dla pojemników (worków) koloru żółtego służących zbieraniu
odpadów metali i tworzyw sztucznych,
c) „Szkło” dla pojemników (worków) koloru zielonego służących zbieraniu odpadów ze szkła,
d) „Bio” dla pojemników koloru brązowego służących zbieraniu bioodpadów,
e) „Odpady zielone” dla pojemników (worków) służących zbieraniu odpadów zielonych,
f) „Odpady budowlane i rozbiórkowe” dla pojemników służących zbieraniu odpadów budowlanych
i rozbiórkowych,
g) „Odpady zmieszane” dla pojemników służących zbieraniu zmieszanych odpadów komunalnych.”;
3) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Do zbiórki odpadów komunalnych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1) -3), powstałych na terenie
nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz zabudową zagrodową
stosuje się worki spełniające wymóg zgodności z polską normą PN-EN 13592 lub normą
równoważną.”;
4) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. W uzasadnionych przypadkach, podlegających indywidualnemu uzgodnieniu, do zbiórki odpadów
komunalnych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1) - 3) na terenie nieruchomości zabudowanej
budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi dopuszcza się stosowanie worków spełniających wymóg
zgodności z polską normą PN-EN 13592 lub normą równoważną.”.
4. w § 6:
1) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Stosuje się następujące rodzaje i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania
odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi oraz zabudową zagrodową:
1) papier i tektura - worek 120 litrów;
2) metale i tworzywa sztuczne - worek 120 litrów;
3) szkło - worek 80 litrów;
4) bioodpady - pojemnik 120 litrów;
5) odpady zielone - worek 120 litrów;
6) odpady budowlane i rozbiórkowe - pojemnik 1,5 m³, worki wielokrotnego użycia typu „big-bag”
o pojemności 1,0 m³;
7) zmieszane odpady komunalne - pojemnik 80 litrów.”;
2) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Stosuje się następujące rodzaje i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania
odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
wielorodzinnymi oraz budynkami przeznaczonymi do okresowego pobytu ludzi, w szczególności
budynkami zamieszkania zbiorowego i budynkami użyteczności publicznej:
1) papier i tektura - 700 litrów, 1,8 m³, 7 m³ (typu kontener), z zastrzeżeniem ust. 8;
2) metale i tworzywa sztuczne - 700 litrów, 1,8 m³, 7 m³ (typu kontener), z zastrzeżeniem ust. 8;
3) szkło - 700 litrów, 1,8 m³, 7 m³ (typu kontener), z zastrzeżeniem ust. 8;
4) bioodpady - 120 litrów;
5) odpady zielone - pojemnik 7 m³, worki wielokrotnego użycia typu „big-bag” o pojemności 1,0 m³;
6) odpady budowlane i rozbiórkowe - pojemnik 1,5 m³, worki wielokrotnego użycia typu „big-bag”
o pojemności 1,0 m³;
7) zmieszane odpady komunalne - pojemnik 120 litrów.”;
3) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Do zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1) - 4) oraz zmieszanych
odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
wielorodzinnymi oraz budynkami przeznaczonymi do okresowego pobytu ludzi, w szczególności
budynkami zamieszkania zbiorowego i budynkami użyteczności publicznej dopuszcza się także
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stosowanie szczelnych pojemników podziemnych i półpodziemnych o minimalnej pojemności
800 litrów.”;
4) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Do zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1) - 3) z terenu nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi oraz budynkami przeznaczonymi do
okresowego pobytu ludzi, w szczególności budynkami zamieszkania zbiorowego i budynkami
użyteczności publicznej, w uzasadnionych przypadkach podlegających indywidualnemu uzgodnieniu,
dopuszcza się stosowanie pojemników o minimalnej pojemności 240 litrów.”;
5) ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Do wstępnego zbierania odpadów komunalnych w pomieszczeniach służących przebywaniu osób na
terenie budynków użyteczności publicznej stosuje się, co najmniej pojemniki na odpady komunalne,
o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1) - 4) i zmieszane odpady komunalne o minimalnej pojemności
15 litrów każdy.”;
6) ust. 10 otrzymuje brzmienie:
„10. Tereny nieruchomości służące użytkowi publicznemu przeznaczone dla ruchu pieszych, w tym drogi
publiczne, wyposaża się w kosze uliczne o minimalnej pojemności 30 litrów. Dopuszcza się również
stosowanie szczelnych pojemników podziemnych i półpodziemnych o minimalnej pojemności
200 litrów.”.
5. w § 7 ust. 4 pkt 1) otrzymuje brzmienie:
„1) z nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz zabudową zagrodową
bez konieczności wchodzenia na teren tej nieruchomości, poprzez wystawienie pojemników lub worków
przed posesję do godziny 6:00;”.
6. w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Pojemniki należy myć i dezynfekować w sposób niepowodujący uciążliwości dla osób korzystających
z danej nieruchomości oraz nieruchomości sąsiednich z częstotliwością:
1) pojemniki, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 5) lit. d) i g) należy myć co najmniej cztery razy w roku:
a) w okresie kwiecień - październik co najmniej raz na dwa miesiące, w tym jeden raz w okresie lipiec
- sierpień;
b) w okresie listopad - marzec co najmniej jeden raz;
2) pojemniki, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 5) lit. a) - c) należy myć co najmniej dwa razy w roku,
w tym jeden raz w miesiącach maj - sierpień;
3) pojemniki , o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 5) lit. e) - f) należy myć w zależności od potrzeb.”.
7. w § 9:
1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zabudowanych
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz zabudową zagrodową:
1) papier i tektura - co najmniej raz na miesiąc;
2) metale i tworzywa sztuczne - co najmniej raz na dwa tygodnie;
3) szkło - co najmniej raz na miesiąc;
4) bioodpady - co najmniej raz na tydzień;
5) odpady zielone - co najmniej raz na dwa tygodnie, a w okresie od 1 grudnia do 31 marca raz na dwa
tygodnie zgodnie z potrzebą, na zgłoszenie przedsiębiorcy odbierającemu odpady;
6) odpady budowlane i rozbiórkowe - dwa razy w roku;
7) meble i inne odpady wielkogabarytowe - raz na dwa miesiące;
8) zmieszane odpady komunalne - co najmniej raz na dwa tygodnie.”;
2) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zabudowanych
budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi:
1) papier i tektura - co najmniej raz na tydzień;
2) metale i tworzywa sztuczne - co najmniej raz na tydzień;
3) szkło - co najmniej raz na miesiąc;
4) bioodpady - co najmniej raz na tydzień;
5) odpady zielone - kontenery o uzgodnionej pojemności, co najmniej cztery razy w roku;
6) odpady budowlane i rozbiórkowe - cztery razy w roku;
7) meble i inne odpady wielkogabarytowe - dwa razy w miesiącu;
8) zmieszane odpady komunalne - co najmniej raz na tydzień.”;
3) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
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„3. Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zabudowanych
budynkami przeznaczonymi do okresowego pobytu ludzi w szczególności budynkami zamieszkania
zbiorowego i budynkami użyteczności publicznej:
1) papier i tektura - co najmniej raz na dwa tygodnie;
2) metal i tworzywa sztuczne - co najmniej raz na dwa tygodnie;
3) szkło - co najmniej raz na miesiąc;
4) bioodpady - co najmniej raz na tydzień;
5) odpady zielone - co najmniej cztery razy w roku zgodnie z potrzebą;
6) odpady budowlane i rozbiórkowe - zgodnie z potrzebą;
7) meble i inne odpady wielkogabarytowe - zgodnie z potrzebą;
8) zmieszane odpady komunalne - co najmniej raz na dwa tygodnie.”;
4) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku
publicznego, w tym dróg publicznych, co najmniej 3 razy w tygodniu z wyłączeniem pojemników
podziemnych i półpodziemnych, które powinny być opróżniane w zależności od potrzeb.”.
8. w § 10:
1) ust. 3 pkt 1) otrzymuje brzmienie:
„1) następujące rodzaje odpadów, odbiera przedsiębiorca wybrany przez Prezydenta Miasta Lublin
w przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie
gminy Lublin:
a) papier i tektura;
b) metale i tworzywa sztuczne;
c) szkło;
d) bioodpady;
e) odpady zielone;
f) odpady budowlane i rozbiórkowe;
g) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
h) zmieszane odpady komunalne.”;
2) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Pozbywanie się mebli i innych odpadów wielkogabarytowych powstających na terenie nieruchomości,
o których mowa w ust. 3, odbywa się w formie wystawek, nie wcześniej, niż 24 godziny przed
wyznaczonym terminem odbioru i nie później, niż do godziny 6:00 w dniu odbioru.”.
§2
Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.
§4
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 lipca 2018 r.

Przewodniczący Rady Miasta Lublin
Piotr Kowalczyk
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