
UCHWAŁA NR XI/65/2015
RADY GMINY LUBRZA

z dnia 28 października 2015 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza

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 2015 r. poz.1515) oraz art. 4 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399; Dz.U. z 2015r. poz.87; Dz.U. z 2015r. poz.122) po
zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku Rada Gminy Lubrza uchwala 
Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Lubrza:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Regulamin, zgodnie z wymogami zawartymi w art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399; Dz.U. z 2015 r. poz.87; Dz.U. z 2015 r. poz.122) 
zwanej dalej „ustawą” określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza.

2. Zasady, o których mowa w ust. 1 określają w szczególności:

1) wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru 
i tektury (w tym opakowania, gazety, czasopisma), metalu, tworzywa sztucznego, szkła i odpadów 
opakowaniowych ze szkła, w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe, opakowań wielomateriałowych, 
frakcji drobnych w tym popiołów oraz zbierania i odbierania powstających w gospodarstwach domowych: 
przeterminowanych leków i chemikaliów (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe), zużytych baterii 
i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów 
wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon, tekstyliów,

b) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w tym 
odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, a także odpadów zielonych z ogrodów i parków,

c) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku 
publicznego,

d) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi.

2) rodzaj i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie 
nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania 
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,

b) liczby osób korzystających z tych pojemników;

3) częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości 
oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

5) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub 
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

6) wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także 
zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

7) wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.
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Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości 
poprzez:

1) wyposażenie nieruchomości w opisane w niniejszym regulaminie w Rozdziale 3 i 4, urządzenia służące
do zbierania odpadów komunalnych;

2) prowadzenie selektywnego zbierania i przekazywanie przedsiębiorcy odpadów komunalnych w sposób opisany 
w niniejszym Regulaminie;

3) zbieranie odpadów do pojemników lub worów o wielkości i liczbie uzależnionej od liczby mieszkańców 
nieruchomości w sposób opisany w niniejszym Regulaminie;

4) przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i zmieszanych przedsiębiorcy w terminach wyznaczonych 
harmonogramem dostarczanym właścicielom nieruchomości;

5) stosowanie się właścicieli zwierząt domowych i gospodarskich do przepisów rozdziałów 7 i 8 niniejszego 
Regulaminu.

2. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku również poprzez uprzątanie błota, 
śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, polegające na:

1) uprzątaniu przez właścicieli nieruchomości, niezwłocznie po opadach: błota, śniegu, lodu z powierzchni 
chodników (od granicy nieruchomości do krawędzi chodnika), w tym z podwórzy, przejść, bram (przy czym 
należy to realizować w sposób niezakłócający ruchu pieszych i pojazdów), oraz posypanie piaskiem chodnika; 
uprzątnięte błoto, śnieg, lód należy złożyć na skraju chodnika, tak by mogły je sprzątnąć służby utrzymujące 
w stanie czystości jezdnię;

2) uprzątaniu piasku z chodnika w sposób jak wyżej.

3. Ponadto właściciele nieruchomości są zobowiązani do:

1) zagwarantowanie bezkolizyjnego dojazdu do wyznaczonego punktu zbierania odpadów;

2) niezwłocznego usuwania z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów budowlanych, 
powstałych w wyniku budów i remontów lokali oraz budynków;

3) corocznej wymiany piasku w piaskownicach zlokalizowanych na terenach publicznie dostępnych.

4. Mycie i naprawa pojazdów samochodowych może się odbywać pod warunkiem:

1) mycia jedynie nadwozia samochodu;

2) mycia na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu środków ulegających 
biodegradacji;

3) wykonywania drobnych napraw, a więc wymiany kół, świec zapłonowych, żarówek, uzupełniania płynów oraz 
regulacji pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi na terenie nieruchomości dozwolone 
jest tylko wtedy, gdy powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie 
z przepisami ustawy.

§ 3. Na terenie gminy biorąc pod uwagę zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się:

1) wyrzucania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, sklepów, punktów 
gastronomicznych i usługowych oraz innych nieruchomości, do koszy ulicznych oraz pojemników innych 
właścicieli;

2) stosowania środków chemicznych szkodliwych dla środowiska dla usunięcia śniegu i lodu;

3) zakopywania padłych zwierząt.

Rozdział 3.
Zasady ogólne w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów

§ 4. 1. Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów:
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1) wyposażenie w pojemniki, worki do prowadzenia selektywnej zbiórki jest obowiązkiem właściciela 
nieruchomości. Warunek ten może być spełniony poprzez zlecenie dostarczenia worków w ramach złożonej 
deklaracji, o której mowa w art. 6m ustawy;

2) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również 
ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika na odpady;

3) prowadzenie selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów komunalnych:

a) papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma),

b) tekstylia,

c) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła, w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe,

d) tworzywa sztuczne i metale,

e) opakowania wielomateriałowe,

f) popiół,

g) zużyte baterie i akumulatory,

h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

i) przeterminowane leki,

j) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

k) zużyte opony,

l) przeterminowane chemikalia,

m) odpady budowlane i rozbiórkowe,

n) bioodpady i odpady zielone;

4) przy selektywnym zbieraniu bioodpadów, w tym odpadów zielonych z ogrodów i parków właściciele 
nieruchomości mogą korzystać z przydomowego kompostownika;

5) odpady ulegające biodegradacji pochodzące z przyciętych lub ściętych krzewów i drzew nie mogą
być kompostowane w przydomowym kompostowniku, należy je przekazać przedsiębiorcy w pojemnikach
lub workach koloru brązowego;

6) przeznaczone do selektywnego zebrania opakowania po żywności i inne, które uległy zabrudzeniu, należy 
przed złożeniem do pojemnika lub worka umyć oraz jeżeli rodzaj materiału na to pozwala trwale zgnieść, tak
by zachowały zmniejszoną objętość;

7) odpady zebrane selektywnie odbierane są przez przedsiębiorcę z nieruchomości zgodnie z dostarczonym 
harmonogramem;

8) odpady budowlane i rozbiórkowe, muszą zostać załadowane do odpowiedniego pojemnika przeznaczonego
na tego typu odpady. Właściciel nieruchomości dysponujący lokalem może odpowiednio wcześniej zamówić 
taki pojemnik u przedsiębiorcy.

2. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i osadników oczyszczalni przydomowych odbywa się na 
podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał 
umowę.

§ 5. Właściciel nieruchomości, na której prowadzona jest działalność handlowa, usługowa, gastronomiczna lub 
inna działalność gospodarcza, zobowiązany jest do:

1) wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do prowadzenia selektywnej zbiórki;

2) bieżącego sprzątania terenu nieruchomości, w szczególności niezwłocznie po zakończeniu działalności
w danym dniu;

3) skutecznym zapobieganiu zanieczyszczaniu terenów przyległych odpadami powstającymi w wyniku 
funkcjonowania działalności gospodarczej.
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Rozdział 4.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych. Warunki rozmieszczania tych pojemników i ich 

utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 6. 1. Określa się rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych na terenie nieruchomości:

1) pojemniki metalowe lub plastikowe muszą spełniać następujące wymagania :

a) odpowiadać wymaganiom zawartym w ustawie z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. 
z 2014 r. poz. 1645 z późn. zm.),

b) być trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu, nazwą, numerem telefonu przedsiębiorcy oraz 
opisowo rodzajem odpadów, jakie być mają do niego zbierane,

c) na terenie gminy stosuje się następujące kolory pojemników na odpady segregowane:

- szkło i opakowania szklane należy zbierać do pojemnika koloru zielonego,

- papier i tekturę (w tym opakowania, gazety, czasopisma) oraz tekstylia należy zbierać do pojemnika 
koloru niebieskiego,

- tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i opakowania z metalu należy zbierać do pojemnika 
koloru żółtego,

- bioodpady do pojemnika koloru brązowego,

- odpady zmieszane do pojemnika koloru szarego,

- popiół należy zbierać do pojemnika koloru czarnego,

d) w przypadku stosowania pojemników o innych kolorach muszą one być oznakowane zgodnie z lit. b.;

2) worki muszą spełniać następujące wymagania:

a) wykonane z tworzywa o wytrzymałości nie mniejszej niż dla tworzywa LDPE o grubości minimum
0,06 mm,

b) być trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu, nazwą, numerem telefonu przedsiębiorcy oraz 
opisowo rodzajem odpadów, jakie być mają do niego zbierane,

c) na terenie gminy stosuje się następujące kolory worków na odpady segregowane:

- NIEBIESKI z przeznaczeniem na makulaturę i tekstylia,

- ŻÓŁTY z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne,

- ZIELONY z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane kolorowe,

- BIAŁY z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane bezbarwne,

- BRĄZOWY z przeznaczeniem na bioodpady,

- SZARY z przeznaczeniem na odpady zmieszane;

3) pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości ma 
wynosić:

a) kosze uliczne o pojemności od 20 do 70 l,

b) pojemniki na odpady o pojemności: 120 l, 240 l, 1100 l,

c) worki na odpady o pojemności od 60 do 120 l,

d) kontenery KP-7.

2. Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, realizując obowiązek określony w 
art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, wyposaży nieruchomość w pojemniki lub worki o minimalnej objętości:

1) na zmieszane odpady komunalne:

a) do 2 osób korzystających – 120 litrów,
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b) powyżej 2 osób korzystających – 240 litrów;

2) na zebrane selektywnie odpady komunalne obejmujące: szkło, papier, metale, tworzywa sztuczne i odpady 
wielomateriałowe worki o minimalnej pojemności:

a) do 2 osób korzystających – 120 litrów,

b) powyżej 2 osób korzystających – 240 litrów;

3) na zebrany selektywnie popiół – pojemniki o minimalnej pojemności 120 litrów;

4) na zebrane selektywnie odpady ulegające biodegradacji – pojemniki lub worki o minimalnej pojemności
120 litrów.

3. Na obszarach zabudowy wielorodzinnej wskazane jest łączenie pojemników z poszczególnych 
nieruchomości
w większe zwłaszcza, gdy istnieją urządzone miejsca do gromadzenia odpadów wyposażając nieruchomość
w pojemniki lub worki o minimalnej objętości:

1) na zmieszane odpady komunalne:

a) do 30 osób korzystających – 1100 litrów,

b) powyżej 30 osób korzystających – 2200 litrów;

2) na zebrane selektywnie odpady komunalne obejmujące: szkło, papier, metale, tworzywa sztuczne i odpady 
wielomateriałowe worki o minimalnej pojemności:

a) do 30 osób korzystających – 1100 litrów,

b) powyżej 30 osób korzystających – 2200 litrów;

3) na zebrany selektywnie popiół – pojemniki o minimalnej pojemności 1100 litrów;

4) na zebrane selektywnie odpady ulegające biodegradacji – pojemniki lub worki o minimalnej pojemności
1100 litrów.

4. Właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, lecz odpady komunalne są nań 
wytwarzane, realizując obowiązek określony w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, oblicza minimalną objętość pojemników 
na odpady komunalne, w którą musi wyposażyć nieruchomość, uwzględniając następujące normatywy:

1) na zmieszane odpady komunalne – pojemniki lub worki o minimalnej pojemności 120 litrów;

2) na zebrane selektywnie odpady komunalne obejmujące: szkło, papier, metale, tworzywa sztuczne
i odpady wielomateriałowe worki o minimalnej pojemności 120 litrów;

3) na zebrany selektywnie popiół – pojemniki o minimalnej pojemności 120 litrów;

4) na zebrane selektywnie odpady ulegające biodegradacji – pojemniki lub worki biodegradowalne
o minimalnej pojemności 120 litrów.

5. Ze względu na liczbę osób korzystających z nieruchomości minimalna pojemność pojemników i worków
na odpady komunalne zebrane w sposób określony w ust. 4 ulega powiększeniu odpowiednio
na nieruchomościach na których nie zamieszkują mieszkańcy o wskaźnik przeliczeniowy określony w załączniku 
do niniejszej uchwały, a w części nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy według zasad określonych 
w ust. 2 lub 3.

6. Liczba pojemników lub worków, w które wyposażone są nieruchomości określone w ust. 2-4 powinna 
zapewnić ich nieprzepełnianie oraz utrzymanie czystości i porządku wokół nich.

7. Liczba pojemników lub worków, w które wyposażone są nieruchomości określone w ust. 2-4 o pojemności 
większej niż 120 litrów może stanowić ich wielokrotność.

§ 7. 1. Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów  na chodnikach, przystankach 
komunikacji publicznej, w parkach, jako kosze uliczne o pojemności od 20 do 75 l.

2. Odległość pomiędzy koszami rozstawionymi na drogach publicznych i w parkach nie może przekraczać 
350m.
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3. Na przystankach komunikacji, kosze należy lokalizować pod wiatą, a jeśli jej nie ma, to w sąsiedztwie 
oznaczenia przystanku.

4. Na peronach odległość pomiędzy koszami nie może przekraczać 50 m.

§ 8. Ustala się następujące zasady doboru objętości zbiorników bezodpływowych:

1) właściciel nieruchomości niemający możliwości włączenia jej do systemu kanalizacji sanitarnej
lub przydomowej oczyszczalni ścieków, zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez 
pobudowanie i dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale lub czasowo 
przebywających na jej terenie, w taki sposób by jego opróżnianie było konieczne nie częściej niż raz
w tygodniu bez dopuszczenia do przepełnienia – przyjmując zużycie wody według wodomierza;

2) w przypadkach niewymienionych należy przyjąć normy zapisane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z 2002 r. Nr 8, 
poz.70).

§ 9. Ustala się standardy utrzymania pojemników i miejsc zbierania i gromadzenia odpadów przed ich 
odebraniem przez przedsiębiorcę w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym:

1) właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki w stanie czystości zarówno zewnętrznej jak 
i wewnątrz;

2) pojemnik po jego opróżnieniu nie powinien wydzielać nieprzyjemnych zapachów;

3) pojemnik nie powinien być uszkodzony lub pozbawiony pokrywy;

4) pojemniki na odpady powinny być ustawione, na terenie nieruchomości, w miejscu widocznym,
na wyrównanej, najlepiej utwardzonej, powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody
i błota;

5) miejsca gromadzenia odpadów należy utrzymywać w stanie czystości poprzez ich zamiatanie i uprzątanie;

6) właściciel nieruchomości ma obowiązek okresowego dezynfekowania pojemników na odpady.

§ 10. Ustala się zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów i gromadzenia 
nieczystości płynnych:

1) podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględniać przepisy 
§ 22 i § 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422);

2) na terenie nieruchomości pojemniki na odpady należy przetrzymywać w miejscu wyodrębnionym dostępnym 
dla pracowników przedsiębiorcy bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej 
możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę 
przed wejściem na teren nieruchomości; dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu 
uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach;

3) wyselekcjonowane odpady budowlane i rozbiórkowe muszą być złożone w udostępnionych przez 
przedsiębiorcę kontenerach, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu przedsiębiorcy, nieutrudniającym 
korzystanie z nieruchomości lub wyznaczonym do tego celu przez właściciela.

§ 11. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu, 
żużla, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów, 
resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych aniżeli 
komunalne pochodzących z działalności gospodarczej.

Rozdział 5.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości 

oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 12. 1. Ustala się następującą minimalną częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu 
nieruchomości:

1) zmieszanych – w cyklu dwutygodniowym;
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2) gromadzonych w sposób selektywny: papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma), metal, 
tworzywa sztuczne, szkła i odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego, szkła i odpady opakowaniowe
ze szkła kolorowego, opakowania wielomateriałowe – co miesiąc;

3) popioły – nie rzadziej niż raz w miesiącu w okresie od 1 października do 30 kwietnia, w okresie od 1 maja do 
30 września nie rzadziej niż raz na dwa miesiące zgodnie z ustalonym harmonogramem;

4) odpady wielkogabarytowe odbierane są jeden raz w roku zgodnie z ustalonym harmonogramem, bądź
na bieżąco w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;

5) odpady budowlane i rozbiórkowe odbierane będą na indywidualne zgłoszenie bądź na bieżąco w Punkcie 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;

6) bioodpady i odpady zielone odbierane będą na bieżąco w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych;

7) pozostałe zbierane selektywnie wymienione w § 4 ust. 1 pkt 3 odbierane są na bieżąco w Punkcie 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

2. Opróżnianie koszy ulicznych oraz koszy w parkach, na przystankach i peronach następuje w cyklu 
miesięcznym.

3. Opróżnianie pojemników przeznaczonych na selektywną zbiórkę opakowań, stojących na terenach 
przeznaczonych do użytku publicznego wynika z ich pojemności i tempa zapełnienia oraz zasad użytkowania.

4. Częstotliwość opróżniania z nieczystości ciekłych zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni 
przydomowych wynika z ich pojemności i tempa zapełnienia oraz zasad użytkowania.

Rozdział 6.
Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 13. Wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami realizowane są poprzez:

1) ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów komunalnych oraz zmniejszenie masy składowanych odpadów;

2) ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania;

3) przygotowanie do ponownego wykorzystania i recykling materiałów odpadowych, przynajmniej takich jak 
papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło z gospodarstw domowych i w miarę możliwości odpadów innego 
pochodzenia podobnych do odpadów z gospodarstw domowych;

4) zwiększenie ilości zebranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniach odpadów 
komunalnych.

Rozdział 7.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub 

uciążliwością dla ludzi

§ 14. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków 
ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 
przeznaczonych
do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.

§ 15. 1. Do obowiązków właścicieli utrzymujących psy należy:

1) na terenie gminy każdego psa należy prowadzić na uwięzi oraz z nałożonym kagańcem, jeżeli wysokość psa, 
liczona od początku przednich łap do punktu nad łopatkami, wynosi ponad 30 cm;

2) systematyczne szczepienie przeciwko wściekliźnie zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r., poz. 1539
z późn.zm.), która nakłada obowiązek szczepienia psów w wieku powyżej trzech miesięcy;

3) uzyskanie zezwolenia Wójta Gminy Lubrza na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną zgodnie 
z treścią Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie 
wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z 2003 r. Nr 77, poz. 687).

2. Do obowiązków właścicieli w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych należy:

1) stały i skuteczny dozór;
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2) zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych, w sytuacji, gdy 
właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy ono psów ras uznanych za 
agresywne;

3) zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy 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 oznakowanej tabliczką ze stosownym 
ostrzeżeniem;

4) natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe 
w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności
na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych.

3. Postanowienia ust. 2 dotyczą także zwierząt nieudomowionych, utrzymywanych w charakterze zwierząt 
domowych.

Rozdział 8.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 16. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, 
oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

2. Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy także zwartych terenów, zajętych przez budownictwo 
wielorodzinne, jednorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, centra handlowe, hotele, strefy przemysłowe, 
ogrody działkowe.

3. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt 
gospodarskich pod następującymi warunkami:

1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.);

2) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska, w tym emisje będące jej skutkiem zostaną ograniczone
do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona.

4. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wymienionych w ust.3, zobowiązani są:

1) przestrzegać przepisów sanitarno- epidemiologicznych;

2) składować obornik, tak by odcieki nie mogły przedostawać się na teren sąsiednich nieruchomości.

§ 17. Właściciele zwierząt gospodarskich wykorzystywanych podczas sezonu letniego mają obowiązek 
usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości karmy lub ściółki pozostawionych na ulicach, placach i innych 
miejscach publicznych.

Rozdział 9.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§ 18. 1. Obszarami  podlegającymi  obowiązkowej  deratyzacji są nieruchomości zajęte pod budownictwo 
mieszkaniowe, związane z produkcją, handlem i magazynowaniem artykułów spożywczych oraz świadczeniem 
usług użyteczności publicznej.

2. Ustala się termin przeprowadzania deratyzacji: od dnia 1 marca do dnia 31 marca każdego roku.

Rozdział 10.
Postanowienia końcowe

§ 19. Urząd Gminy w Lubrzy będzie inicjował działania, jak również będzie popierał inicjatywy mieszkańców 
mające na celu poprawę czystości i porządku oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego i estetycznego gminy.

§ 20. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza 
stosuje
się zapisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 
1399; Dz.U. z 2015 r. poz.87; Dz.U. z 2015r. poz.122).

§ 21. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.
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§ 22. Traci moc uchwała nr XXI/170/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza zmieniona uchwałą nr XXIX/232/2013 
Rady Gminy Lubrza z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Lubrza oraz uchwałą nr XXXIV/299/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 października 2014r. 
w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza.

§ 23. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2016 roku.

 

Przewodniczący Rady

Elżbieta Szwadowska
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Załącznik

do Uchwały Nr XI/65/2015

Rady Gminy Lubrza

z dnia 28 października 2015r.

Wskaźnik średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie nieruchomości

Wskaźnik ilości wytwarzanych odpadów 
komunalnych w ciągu
2tygodni (litry/2 tygodnie)

L.p Rodzaj nieruchomości lub rodzaj działalności

Selektywne 
zbieranie odpadów

Nieselektywne 
zbieranie odpadów

1  

nieruchomość zamieszkana 

 

38 l/ zamieszkującego

56 l/ zamieszkującego

2 budynki użyteczności publicznej oraz wszelkiego 
rodzaju biura oraz ośrodki kultury, bazy służb 
komunalnych, ujęć wody, stacji uzdatniania wody, 
oczyszczalni ścieków, ciepłowni, stacji 
kolejowych, baz postojowych i obsługowych kolei, 
posterunków policji i innych służb, strażnic straży 
pożarnych, straży granicznych, parkingów 
strzeżonych, bazy obsługi technicznej dróg, 
zakładach rzemieślniczych, produkcyjnych, 
magazynach, hurtownie, place budowy, placówki 
handlowe, gastronomiczne
i innych obiekty usługowe

 

20 l/pracownika

 

28 l/pracownika

3  

szkoły, żłobki, przedszkola wszelkiego typu

4 l  na każde dziecko, 
ucznia oraz 20 l na 
każdego pracownika

6 l  na każde dziecko, 
ucznia oraz 28 l na 
każdego pracownika

4  

lokale gastronomiczne i stołówki, w tym ogródki 
zlokalizowane na zewnątrz lokalu

20 l na jedno miejsce 
konsumpcyjne i 20 l 
na każdego 
pracownika

38 l na jedno miejsce 
konsumpcyjne i 28 l 
na każdego 
pracownika

5  

hotele, pensjonaty, domy opieki,  schroniska, 
gospodarstwa agroturystyczne

30 l na jedno łóżko 
oraz 20 l na każdego 
pracownika

38 l na jedno łóżko 
oraz 28 l na każdego 
pracownika

6  

rodzinne ogrody działkowe, domki letniskowe

 

20 l na każdą działkę

 

28 l na każdą działkę
7 nieruchomości zamieszkałe na stałe położone na 

ogródkach działkowych
38 l/ zamieszkującego 56 l/ zamieszkującego

8  

targowiska

40 l na każde 
stanowisko handlowe

60 l na każde 
stanowisko handlowe

9 cmentarze l l/ na użytkowane 
miejsce grzebalne

2 l/ na użytkowane 
miejsce grzebalne
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