
OBWIESZCZENIE NR 4/XL/2018
RADY MIASTA LUBLIN

z dnia 22 lutego 2018 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie miasta Lublin

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523), ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia 
tekst jednolity 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 (Dz. Urz. Woj. Lub. 2016.2533 z dnia 
28.06.2016 r.), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Lubelskiego nr PN-II.4131.224.2016 z dnia 24 czerwca 2016 r. 

(Dz. Urz. Woj. Lub. 2016.2534 z dnia 28.06.2016 r.);
2) uchwałą 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 (Dz. Urz. Woj. Lub. 2017.4633 z dnia 28.11.2017 r.);

3) zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 22 lutego 2018 r.
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

1) § 2 uchwały 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 (Dz. Urz. Woj. Lub. 2017.4633 z dnia 
28.11.2017 r.), który stanowi:

„§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.”;
2) § 3 uchwały 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 (Dz. Urz. Woj. Lub. 2017.4633 z dnia 
28.11.2017 r.), który stanowi:

„§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.”;
3) § 4 uchwały 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 (Dz. Urz. Woj. Lub. 2017.4633 z dnia 
28.11.2017 r.), który stanowi:

„§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 lipca 2018 r.”.

3. Obwieszczenie wraz z załącznikiem podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubelskiego.

 
 

z up. Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Jarosław Pakuła
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin
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Załącznik do obwieszczenia nr 4/XL/2018 
Rady Miasta Lublin

z dnia 22 lutego 2018 r.

Uchwała 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 ze zm.)1), 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 ze zm.)2), po zasięgnięciu opinii Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie, Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1.
Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lublin określający szczegółowe 

zasady utrzymania czystości i porządku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3.
Traci moc uchwała nr 657/XXVI/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Lublin zmieniona uchwałą nr 703/XXVIII/2013 
Rady Miasta Lublin z dnia 28 lutego 2013 r., uchwałą nr 761/XXX/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 
25 kwietnia 2013 r., uchwałą nr 806/XXXII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 27 czerwca 2013 r. oraz uchwałą 
nr 1136/XLIII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 4 września 2014 r.

§ 4.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie 

po 14 dniach od ogłoszenia.

1) Zmiany tekstu jednolitego tej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.2017.2232
2) Zmiany tekstu jednolitego tej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.2017.2422
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Załącznik do uchwały nr 485/XVIII/2016 

Rady Miasta Lublin 

z dnia 19 maja 2016 r. 

Rozdział 1 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości 

§ 1

Prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

1. 1) Odpady komunalne powstałe na terenie nieruchomości zbierane są selektywnie z podziałem na frakcje

obejmujące następujące rodzaje odpadów:

1) papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło, w tym opakowania wielomateriałowe, łącznie jako frakcja

sucha odpadów komunalnych;

2) odpady zielone ulegające biodegradacji w procesie kompostowania obejmujące w szczególności:

trawę, liście, drobne gałęzie, rośliny z ogródków;

3) przeterminowane leki;

4) przeterminowane chemikalia obejmujące przepracowane oleje, rozpuszczalniki, farby wodne i olejne,

środki ochrony roślin, w tym opakowania po tych środkach;

5) zużyte baterie i zużyte akumulatory;

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym zużyte świetlówki oraz zużyte energooszczędne

źródła światła;

7) zużyte opony z samochodów osobowych i ciężarowo-osobowych, motocykli, motorowerów,

rowerów, wózków rowerowych i inwalidzkich, czterokołowców oraz przyczep do tych pojazdów;

8) 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;

9) 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 6) i 8).
2) 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;

1) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 2.
2) W brzmieniu ustalonym przez §1 ust. 1 Uchwały 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 (Dz.Urz.Woj.Lub.2017.4633 z dnia 28.11.2017 r.), która wejdzie

w życie z dniem 1 lipca 2018 r.
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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. Pozostałe, niewymienione w ust. 1, odpady komunalne powstałe na terenie nieruchomości kwalifikuje

się jako zmieszane odpady komunalne.

§ 2

Prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego odbierania odpadów komunalnych oraz 

przyjmowanie przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

1. (uchylony)3)

2. Selektywnie zebrane odpady odbierane są w sposób:

1) 4) zapobiegający zmieszaniu poszczególnych frakcji, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1) - 9);
5) zapobiegający zmieszaniu poszczególnych frakcji, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1) -12);

2) zapewniający utrzymanie czystości i porządku w miejscu odbioru odpadów poprzez niezwłoczne

usuwanie zanieczyszczeń powstających w wyniku załadunku.

3. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, odbywa się w dni powszednie w godzinach

od 6:00 do 22:00.

4. 6) Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmują rodzaje odpadów o których mowa

w § 1 ust. 1 pkt 2) - 9).

3) Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN-II.4131.224.2016 Wojewody Lubelskiego z dnia 24 czerwca 2016 r. (Dz. Urz. Woj.

Lub.2016.2534 z dnia 28.06.2016 r.)
4) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 5.
5) W brzmieniu ustalonym przez §1 ust. 2 pkt 1) Uchwały 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 (Dz.Urz.Woj.Lub.2017.4633 z dnia 28.11.2017 r.), która wejdzie

w życie z dniem 1 lipca 2018 r.
6) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 7.
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7) Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmują rodzaje odpadów o których

mowa w § 1 ust. 1 pkt 5) - 12). 

5. Wykaz punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych działających na terenie Gminy Lublin

wraz z ich danymi teleadresowymi oraz informacją o przyjmowanych odpadach jest podawany do

publicznej wiadomości na stronach internetowych UM Lublin w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 3

Wymagania w zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości 

służących do użytku publicznego 

1. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku

publicznego powinno być realizowane na bieżąco w celu niezwłocznego usunięcia przeszkód lub

zagrożeń dla swobodnego przechodu lub przejazdu.

2. Śnieg i lód  uprząta się:

1) poprzez odgarnięcie w miejsca nie powodujące zakłóceń dla przechodu i przejazdu, na

nieruchomości od strony jezdni lub na pasie zieleni przyulicznej, z zachowaniem możliwości

odpływu wody do kanalizacji deszczowej;

2) poprzez formowanie pryzm, w sposób umożliwiający ich uprzątnięcie przez podmioty

odpowiedzialne za utrzymanie czystości i porządku na drogach publicznych;

3) w sposób nie zagrażający istniejącej zieleni, w szczególności wokół pni drzew;

4) do momentu usunięcia śliskości i oblodzenia.

3. Błoto i inne zanieczyszczenia uprząta się na bieżąco z wykluczeniem ich gromadzenia na części

nieruchomości służących do użytku publicznego.

4. Materiał użyty do likwidacji śliskości i oblodzenia usuwa się niezwłocznie po ustaniu przyczyn

zastosowania.

5. Niedozwolone jest przemieszczanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń na jezdnię.

6. Śnieg i lód uprzątnięte z przystanków komunikacyjnych oraz z dróg publicznych, należy gromadzić przy

krawędzi jezdni w sposób nie utrudniający zatrzymywania się pojazdów, swobodnego wysiadania

i wsiadania pasażerów.

7. Błoto i inne zanieczyszczenia uprzątnięte z przystanków komunikacyjnych oraz dróg publicznych należy

usuwać na bieżąco  z wykluczeniem ich gromadzenia na części nieruchomości służących do użytku

publicznego.

§ 4

Mycie i naprawa pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi 

1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami jest dozwolone wyłącznie po spełnieniu poniższych

warunków:

1) odbywa się na terenie wyposażonym w urządzenia zapewniające zorganizowane odprowadzanie

powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiorników bezodpływowych;

2) dotyczy wyłącznie nadwozia pojazdów;

7) W brzmieniu ustalonym przez §1 ust. 2 pkt 2) Uchwały 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 (Dz.Urz.Woj.Lub.2017.4633 z dnia 28.11.2017 r.), która wejdzie

w życie z dniem 1 lipca 2018 r.
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3) odbywa się za wiedzą i zgodą właściciela danej nieruchomości;

4) prowadzone jest w sposób niepowodujący uciążliwości dla osób korzystających z danej

nieruchomości i nieruchomości sąsiednich.

2. Niedozwolone jest odprowadzanie ścieków z mycia pojazdów do kanalizacji deszczowej, wód lub gleby.

3. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi jest dozwolona wyłącznie po

spełnieniu poniższych warunków:

1) dotyczy drobnych napraw związanych z bieżącą eksploatacją pojazdu;

2) prace prowadzone są w sposób niepowodujący zanieczyszczenia wód lub gleby oraz uciążliwości

dla osób korzystających z danej nieruchomości i nieruchomości sąsiednich;

3) odpady, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 4), 5), 7) powstałe w wyniku prowadzonych prac,

zagospodarowane są zgodnie wymogami Regulaminu.

Rozdział 2 

Rodzaje 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

Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych 

1. 8) Na terenie nieruchomości w pojemniki (worki) zbiera się następujące frakcje odpadów komunalnych:

1) frakcja sucha odpadów komunalnych;

2) odpady zielone;

3) odpady budowlane i rozbiórkowe;

4) zmieszane odpady komunalne;
9 ) 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.

2. Do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości stosuje się pojemniki (worki):

1) sprawne technicznie zapewniające możliwość opróżniania przez przeznaczone do tego celu pojazdy,

w szczególności posiadające uchwyt lub listwę umożliwiające ich przemieszczanie;

2) posiadające pokrywę zabezpieczającą umieszczane w nich odpady przed wysypywaniem podczas

zbierania oraz opróżniania pojemnika;

3) 10) spełniające wymóg zgodności z polską normą PN-EN 840 lub normą równoważną;

8) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 9.
9) W brzmieniu ustalonym przez §1 ust. 3 pkt 1) Uchwały 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 (Dz.Urz.Woj.Lub.2017.4633 z dnia 28.11.2017 r.), która wejdzie

w życie z dniem 1 lipca 2018 r.
10) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 11.
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11) spełniające wymóg zgodności z polską normą PN-EN 840, PN-EN 13071, PN-EN ISO 21898 

lub normą równoważną; 

4) pojemniki podziemne i półpodziemne spełniające wymóg zgodności z europejską normą EN 13071-

1 i 2 lub normą równoważną; 

5) 12) posiadające oznakowanie identyfikujące przeznaczenie pojemnika i sposób jego użytkowania, 

w szczególności zawierające napis: 

a) „Frakcja sucha” dla pojemników (worków) służących zbieraniu frakcji suchej odpadów 

komunalnych; 

b) „Odpady zielone” dla pojemników (worków) służących zbieraniu odpadów zielonych; 

c) „Odpady budowlane i rozbiórkowe” dla pojemników służących zbieraniu odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych; 

d) „Odpady zmieszane” dla pojemników służących zbieraniu zmieszanych odpadów komunalnych. 
13 ) 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. Dla każdej zbieranej frakcji odpadów komunalnych stosuje się oddzielne pojemniki. 

4. 14 ) Do zbiórki frakcji suchej odpadów komunalnych 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. 
15)  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. 

                                                           
11) W brzmieniu ustalonym przez §1 ust. 3 pkt 2) Uchwały 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 (Dz.Urz.Woj.Lub.2017.4633 z dnia 28.11.2017 r.), która wejdzie 

w życie z dniem 1 lipca 2018 r. 
12)  W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 13. 
13) W brzmieniu ustalonym przez §1 ust. 3 pkt 2) Uchwały 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 (Dz.Urz.Woj.Lub.2017.4633 z dnia 28.11.2017 r.), która wejdzie 

w życie z dniem 1 lipca 2018 r. 
14) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 15.  

15) W brzmieniu ustalonym przez §1 ust. 3 pkt 3) Uchwały 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 (Dz.Urz.Woj.Lub.2017.4633 z dnia 28.11.2017 r.), która wejdzie 

w życie z dniem 1 lipca 2018 r. 
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5. 16) W uzasadnionych przypadkach, podlegających indywidualnemu uzgodnieniu, do zbiórki frakcji 

suchej odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi 

wielorodzinnymi dopuszcza się stosowanie worków spełniających wymóg zgodności z polską normą 

PN-EN 13592 lub normą równoważną. 
17) 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. 

6. Do zbiórki odpadów zielonych na terenie nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi oraz zabudową zagrodową dopuszcza się stosowanie worków papierowych, 

a stosuje się worki spełniające wymóg zgodności z polską normą PN-EN 13592 lub normą 

równoważną. 

7. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, stosowane na nieruchomościach 

zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, zabudową zagrodową i budynkami wielorodzinnymi, 

powinny umożliwiać elektroniczną identyfikację każdej pojedynczej czynności odbioru odpadów za 

pomocą elektronicznych identyfikatorów. 
 

§ 6 

 

Rodzaj i minimalna pojemność pojemników 

 

1. Ilość i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości określa się uwzględniając: 

1) liczbę osób korzystających z pojemników; 

2) rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów komunalnych; 

3) częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości. 

2. Ilość i pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie 

nieruchomości winna zapewniać: 

1) optymalizację procesu odbioru i transportu odpadów; 

2) właściwy standard sanitarno - porządkowy w miejscu zbierania odpadów komunalnych, 

w szczególności zapobiegać przepełnianiu pojemników i koszy ulicznych; 

3) przestrzeganie wymogów określonych w ust. 5, 6. 

3. Ilość i pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, zabudową zagrodową oraz 

budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi określa właściciel nieruchomości. 

4. Ilość i pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości zabudowanych budynkami przeznaczonymi do okresowego pobytu ludzi, 

w szczególności budynkami zamieszkania zbiorowego i budynkami użyteczności publicznej oraz 

terenów przeznaczonych do użytku publicznego określa właściciel tych nieruchomości. 

5. 18) Stosuje się następujące rodzaje i minimalne pojemności pojemników  przeznaczonych do zbierania 

odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi oraz zabudową zagrodową: 

                                                           
16 ) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 17. 
17) W brzmieniu ustalonym przez §1 ust. 3 pkt 4) Uchwały 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 (Dz.Urz.Woj.Lub.2017.4633 z dnia 28.11.2017 r.), która wejdzie 

w życie z dniem 1 lipca 2018 r. 
18) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 19.  
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1) frakcja sucha odpadów komunalnych – worek 120 litrów; 

2) odpady zielone – worek 120 litrów; 

3) odpady budowlane i rozbiórkowe – pojemnik 1,5 m3; 

4) zmieszane odpady komunalne – pojemnik 80 litrów. 
19 ) 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. 

6. 20) 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) frakcja sucha odpadów komunalnych, zależnie od typu zabudowy, pojemniki o pojemności  

700 litrów, 1100 litrów, 2,2 m3, 2,5 m3, 7 m3 (typu-KP7), z zastrzeżeniem ust. 8; 

2) odpady zielone – pojemnik 7 m3; 

3) odpady budowlane i rozbiórkowe – pojemnik 1,5 m3; 

4) zmieszane odpady komunalne – pojemnik 240 litrów. 
21 ) 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. 

                                                           
19) W brzmieniu ustalonym przez §1 ust. 4 pkt 1) Uchwały 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 (Dz.Urz.Woj.Lub.2017.4633 z dnia 28.11.2017 r.), która wejdzie 

w życie z dniem 1 lipca 2018 r. 
20) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 21.   
21) W brzmieniu ustalonym przez §1 ust. 4 pkt 2) Uchwały 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 (Dz.Urz.Woj.Lub.2017.4633 z dnia 28.11.2017 r.), która wejdzie 

w życie z dniem 1 lipca 2018 r. 
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7. 22) Do zbierania frakcji suchej odpadów komunalnych 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 stosowanie szczelnych pojemników 

podziemnych i półpodziemnych o minimalnej pojemności 800 l. 
23) 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 

stosowanie szczelnych pojemników podziemnych i półpodziemnych o minimalnej pojemności 800 

l. 

8. 24) Do zbierania frakcji suchej 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, 

w uzasadnionych przypadkach podlegających indywidualnemu uzgodnieniu, dopuszcza się stosowanie 

pojemników o minimalnej pojemności 240 litrów. 
25 ) 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. 

9. 26) Do wstępnego zbierania odpadów komunalnych w pomieszczeniach służących przebywaniu osób na 

terenie budynków użyteczności publicznej stosuje się, co najmniej pojemniki do frakcji suchej odpadów 

komunalnych i zmieszanych odpadów komunalnych o minimalnej pojemności 15 litrów każdy. 
27) 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. 

10. 28) Tereny nieruchomości służące użytkowi publicznemu przeznaczone dla ruchu pieszych, w tym drogi 

publiczne, wyposaża się w kosze uliczne służące zbieraniu zmieszanych odpadów komunalnych 

o minimalnej pojemności 30 litrów. 

                                                           
22) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 23.    
23) W brzmieniu ustalonym przez §1 ust. 4 pkt 3) Uchwały 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 (Dz.Urz.Woj.Lub.2017.4633 z dnia 28.11.2017 r.), która wejdzie 

w życie z dniem 1 lipca 2018 r. 
24) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 25.     
25) W brzmieniu ustalonym przez §1 ust. 4 pkt 4) Uchwały 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 (Dz.Urz.Woj.Lub.2017.4633 z dnia 28.11.2017 r.), która wejdzie 

w życie z dniem 1 lipca 2018 r. 
26) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 27.  
27) W brzmieniu ustalonymprzez §1 ust. 4 pkt 5) Uchwały 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 (Dz.Urz.Woj.Lub.2017.4633 z dnia 28.11.2017 r.), która wejdzie 

w życie z dniem 1 lipca 2018 r. 
28) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 29.   
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29) 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. 
 

 

§ 7 

 

Rozmieszczenie pojemników 

 

1. Miejsce ustawienia pojemników powinno zapewniać łatwy dostęp dla osób z nich korzystających, 

w szczególności osób niepełnosprawnych. 

2. Miejsce usytuowania pojemników określa właściciel nieruchomości poprzez wyznaczenie miejsca na 

terenie swojej nieruchomości. 

3. Kosze na terenach nieruchomości służących użytkowi publicznemu przeznaczonych dla ruchu pieszych, 

w tym dróg publicznych, powinny być ustawione w miejscach nie powodujących zagrożenia dla ruchu 

pojazdów i pieszych, umożliwiających ich opróżnianie poprzez zapewnienie możliwości dojazdu 

pojazdów odbierających odpady oraz rozmieszczone z uwzględnieniem następujących norm: 

1) kosze uliczne rozmieszcza się w szczególności przy oznakowanych przejściach dla pieszych, 

przystankach autobusowych oraz w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego; 

2) na przystankach komunikacyjnych kosze należy lokalizować w bezpośrednim sąsiedztwie wiaty 

przystankowej, a w przypadku jej braku – sąsiedztwie oznaczenia przystanku. 

4. Właściciel nieruchomości w dniu odbioru odpadów komunalnych jest obowiązany zapewnić 

pracownikom przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne dostęp do pojemników w sposób 

umożliwiający ich opróżnienie: 

1) 30 ) z nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz zabudową 

zagrodową bez konieczności wchodzenia na teren tej nieruchomości, poprzez wystawienie 

pojemników lub worków przed posesję od godziny 6.00; 
31) 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; 

2) z nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi oraz budynkami 

przeznaczonymi do okresowego pobytu ludzi, w szczególności budynkami zamieszkania zbiorowego 

i budynkami użyteczności publicznej oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego poprzez 

udostępnienie pojemników lub worków w miejscach zbierania odpadów, bądź w uzgodnionych 

miejscach odbioru odpadów, w sposób umożliwiający dojazd pojazdem przewidzianym do 

transportu odpadów. 
 

 

 

 

                                                           
29) W brzmieniu ustalonym przez §1 ust. 4 pkt 6) Uchwały 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 (Dz.Urz.Woj.Lub.2017.4633 z dnia 28.11.2017 r.), która wejdzie 

w życie z dniem 1 lipca 2018 r. 
30) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 31.    
31) W brzmieniu ustalonym przez §1 ust. 5 Uchwały 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 (Dz.Urz.Woj.Lub.2017.4633 z dnia 28.11.2017 r.), która wejdzie 

w życie z dniem 1 lipca 2018 r. 
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§ 8 

 

Utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

 

1. Uszkodzone lub zniszczone pojemniki oraz kosze uliczne należy niezwłocznie zastąpić pojemnikami 

spełniającymi wymogi określone w § 5 ust. 2 oraz koszami, o których mowa w § 6 ust. 10. 

2. 32) Pojemniki należy myć i dezynfekować w sposób niepowodujący uciążliwości dla osób korzystających 

z danej nieruchomości oraz nieruchomości sąsiednich, cztery razy w roku, z częstotliwością: 

1) co najmniej raz na dwa miesiące w okresie kwiecień – październik; 

2) co najmniej raz w okresie listopad – marzec. 
33) 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. 

 

 

Rozdział 3 

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

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego 
 

 

§ 9 

 

Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz 

terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

 

1. 34 ) Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz zabudową zagrodową: 

1) frakcja sucha odpadów komunalnych – co najmniej raz na dwa tygodnie; 

2) 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; 

3) odpady budowlane i rozbiórkowe – dwa razy w roku; 

4) zmieszane odpady komunalne – co najmniej raz na dwa tygodnie; 

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe – raz na dwa miesiące. 

                                                           
32) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 33.     
33) W brzmieniu ustalonym przez §1 ust. 6 Uchwały 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 (Dz.Urz.Woj.Lub.2017.4633 z dnia 28.11.2017 r.), która wejdzie 

w życie z dniem 1 lipca 2018 r. 
34) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 35.      
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35) 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. 36 ) Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi: 

1) frakcja sucha odpadów komunalnych: 

a) co najmniej raz na tydzień, z zastrzeżeniem lit. b); 

b) co najmniej raz na dwa tygodnie, dla pojemników, o których mowa w § 6 ust. 6 pkt 1) i ust. 7; 

2) odpady zielone – co najmniej 4 razy w roku; 

3) odpady budowlane i rozbiórkowe – co najmniej 4 razy w roku; 

4) zmieszane odpady komunalne – co najmniej raz na tydzień; 

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe – dwa razy w miesiącu. 
37) 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. 38 ) 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) frakcja sucha odpadów komunalnych: 

a) co najmniej raz na tydzień, z zastrzeżeniem lit. b); 

b) co najmniej raz na dwa tygodnie dla pojemników, o których mowa w § 6 ust. 6 pkt 1) i ust. 7; 

2) odpady zielone – co najmniej 4 razy w roku zgodnie z potrzebą; 

3) odpady budowlane i rozbiórkowe – zgodnie z potrzebą; 

4) zmieszane odpady komunalne– co najmniej raz na tydzień; 

                                                           
35) W brzmieniu ustalonym przez §1 ust. 7 pkt 1) Uchwały 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 (Dz.Urz.Woj.Lub.2017.4633 z dnia 28.11.2017 r.), która wejdzie 

w życie z dniem 1 lipca 2018 r. 
36) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 37.       
37) W brzmieniu ustalonym przez §1 ust. 7 pkt 2) Uchwały 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 (Dz.Urz.Woj.Lub.2017.4633 z dnia 28.11.2017 r.), która wejdzie 

w życie z dniem 1 lipca 2018 r. 
38) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 39.        
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5) meble i inne odpady wielkogabarytowe – zgodnie z potrzebą. 
39) 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. 40) Częstotliwość pozbywania się zmieszanych odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do 

użytku publicznego, w tym dróg publicznych, co najmniej 3 razy w tygodniu. 
41) 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. 

5. Częstotliwość pozbywania się nieczystości ciekłych, gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych, 

nie rzadziej niż jeden raz na sześć miesięcy. 
 

 

§ 10 

 

Sposób pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do 

użytku publicznego 

 

1. Dopuszcza się, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, następujące sposoby pozbywania 

się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości: 

1) odbieranie przez uprawnionego przedsiębiorcę, o którym mowa w § 2 ust. 1; 

2) dostarczenie do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). 

2. Odpady komunalne z terenu nieruchomości zabudowanych budynkami przeznaczonymi do okresowego 

pobytu ludzi, w szczególności budynkami zamieszkania zbiorowego i budynkami użyteczności 

publicznej oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego, odbiera uprawniony przedsiębiorca na 

podstawie umowy zawartej z właścicielem nieruchomości. 

3. Z terenu nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, zabudową 

zagrodową oraz budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi: 

1) 42) następujące rodzaje odpadów, odbiera przedsiębiorca wybrany przez  Prezydenta Miasta Lublin 

w przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na 

terenie gminy Lublin: 

                                                           
39) W brzmieniu ustalonym przez §1 ust. 7 pkt 3) Uchwały 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 (Dz.Urz.Woj.Lub.2017.4633 z dnia 28.11.2017 r.), która wejdzie 

w życie z dniem 1 lipca 2018 r. 
40) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 41.  
41) W brzmieniu ustalonym przez §1 ust. 7 pkt 4) Uchwały 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 (Dz.Urz.Woj.Lub.2017.4633 z dnia 28.11.2017 r.), która wejdzie 

w życie z dniem 1 lipca 2018 r. 
42) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 43.   
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a) frakcja sucha odpadów komunalnych; 

b) odpady zielone; 

c) odpady budowlane i rozbiórkowe; 

d) zmieszane odpady komunalne; 

e) meble i inne odpady wielkogabarytowe. 
43) 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) dopuszcza się samodzielne dostarczanie do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

(PSZOK) następujących rodzajów odpadów: 

a) przeterminowane leki; 

b) przeterminowane chemikalia; 

c) zużyte baterie i zużyte akumulatory; 

d) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

e) zużyte opony; 

f) odpady zielone; 

g) odpady budowlane i rozbiórkowe; 

h) meble i inne odpady wielkogabarytowe. 

4. 44) Pozbywanie się mebli i innych odpadów wielkogabarytowych powstających na terenie nieruchomości, 

o których mowa w ust. 3, odbywa się w formie wystawek. 
45 ) 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. 

5. Wystawki odbywają się we wskazanym przez właściciela nieruchomości miejscu: 

1) nie powodującym uciążliwości dla osób korzystających z danej nieruchomości oraz nieruchomości 

sąsiednich, w szczególności utrudnień dla przechodu lub przejazdu; 

2) umożliwiającym swobodny dojazd pojazdem przewidzianym do odbioru odpadów; 

3) zapewniającym możliwość załadunku odpadów na środek transportu bez narażenia na szkodę ludzi, 

budynków bądź pojazdów. 

6. Dopuszcza się zagospodarowanie we własnym zakresie odpadów zielonych z terenu nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i zabudową zagrodową. 

                                                           
43) W brzmieniu ustalonym przez §1 ust. 8 pkt 1) Uchwały 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 (Dz.Urz.Woj.Lub.2017.4633 z dnia 28.11.2017 r.), która wejdzie 

w życie z dniem 1 lipca 2018 r. 
44) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 45.    
45) W brzmieniu ustalonym przez §1 ust. 8 pkt 2) Uchwały 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 (Dz.Urz.Woj.Lub.2017.4633 z dnia 28.11.2017 r.), która wejdzie 

w życie z dniem 1 lipca 2018 r. 
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7. Właściciel nieruchomości winien zapewnić pracownikom jednostki wywozowej dostęp do urządzeń

służących do gromadzenia nieczystości ciekłych w okresach wynikających z harmonogramu ustalonego

w umowie na odbiór nieczystości ciekłych, w sposób umożliwiający ich opróżnienie46).

8. Właściciele nieruchomości innych niż wymienione w ust. 2 i 3 obowiązani są do pozbywania się

znajdujących się na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób określony w niniejszym

Regulaminie.

Rozdział 4 

Inne wymagania wynikające z Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego 

§ 11

1. Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych

przekazuje się do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych przewidzianych dla

obsługi regionu określonego w obowiązującym Planie Gospodarki Odpadami dla województwa

lubelskiego.

2. Dopuszcza się przekazywanie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych do zastępczych regionalnych instalacji przetwarzania

odpadów komunalnych przewidzianych dla obsługi regionu określonego w obowiązującym Planie

Gospodarki Odpadami dla województwa lubelskiego, z zachowaniem zasad określonych w przepisach

o odpadach, w szczególności w przypadku, gdy instalacja regionalna uległa awarii lub nie może

przyjmować odpadów z innych przyczyn, z uwzględnieniem zasady bliskości i hierarchii postępowania

z odpadami.

Rozdział 5 

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

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

§ 12

1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków

ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed

zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego47).

2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest zabezpieczyć nieruchomość, po której pies porusza się

swobodnie, w taki sposób, aby zapobiec możliwości wydostania się psa poza jej granice48).

46) W brzmieniu ustalonym przez rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN-II.4131.224.2016 Wojewody Lubelskiego

z dnia 24 czerwca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Lub.2016.2534 z dnia 28.06.2016 r.)
47) W brzmieniu ustalonym przez rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN-II.4131.224.2016 Wojewody Lubelskiego z dnia 24

czerwca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Lub.2016.2534 z dnia 28.06.2016 r.)
48) W brzmieniu ustalonym przez rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN-II.4131.224.2016 Wojewody Lubelskiego

z dnia 24 czerwca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Lub.2016.2534 z dnia 28.06.2016 r.)
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3. Na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku psa należy prowadzić na uwięzi. Zwolnienie psa 

z uwięzi jest dozwolone w miejscach mało uczęszczanych oraz na obszarach oznaczonych jako wybiegi 

dla psów pod warunkiem, że właściciel sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem. Psy ras uznanych za 

agresywne oraz osobniki agresywne lub mogące stanowić zagrożenie dla otoczenia muszą być 

wyprowadzane na uwięzi i z założonym kagańcem, i tylko przez osoby 49 ) mogące zapewnić 

bezpieczeństwo osobom przebywającym w pobliżu zwierzęcia. 

4. Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do uprzątania zanieczyszczeń spowodowanych przez te 

zwierzęta w miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku, w szczególności: klatki schodowe, windy, 

chodniki, ulice, trawniki, place, parki, poprzez zebranie zanieczyszczeń do woreczka papierowego lub 

foliowego i wrzucenia ich do specjalnych pojemników na psie odchody lub koszy na odpady zmieszane. 

5. Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani stosować się do zakazów wprowadzania psów lub 

innych zwierząt na tereny przeznaczone do wspólnego użytku (obowiązek ten nie dotyczy osób 

niepełnosprawnych korzystających z psów przewodników i psów asystujących).  

6. Utrzymujący zwierzęta domowe, a w szczególności gryzonie i zwierzęta egzotyczne, tj. pajęczaki, gady, 

płazy, ptaki, owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są zabezpieczać je przed 

wydostaniem się na zewnątrz z pomieszczeń oraz utrzymywać w sposób niepogarszający warunków 

zdrowotnych, sanitarnych i porządkowych oraz niepowodujący uciążliwości zapachowych lub innych 

w obiektach przeznaczonych na stały pobyt ludzi sąsiadujących z miejscem utrzymywania zwierząt. 

 

 

Rozdział 6 

Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, 

w tym także zakazu ich utrzymania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach. 
 

 

§ 13 

 

1. W obszarze gminy Lublin ograniczonym ulicami: al. Unii Lubelskiej, ul. Lwowską, al. Wł. Andersa,  

al. Smorawińskiego, Al. Solidarności, ul. Klonową, ul. Nałęczowską, ul. Głęboką, ul. Narutowicza, 

al. Piłsudskiego oraz al. Zygmuntowskimi zwanym dalej  „obszarem wyłączonym” oraz na terenach 

leżących poza obszarem wyłączonym – zabudowanych zabudową wielorodzinną wprowadza się 

całkowity zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich. Granice obszaru wyłączonego stanowi załącznik 

graficzny nr 1 do Regulaminu. 

2. Na pozostałym terenie poza obszarem określonym w ust. 1, dopuszcza się: 

1) utrzymywanie zwierząt gospodarskich w gospodarstwach oraz działów specjalnych produkcji rolnej, 

istniejących w dniu wejścia w życie Regulaminu, pod warunkiem, że utrzymywanie zwierząt 

i prowadzenie hodowli: 

a) będzie odbywało się w sposób, niepogarszający warunków zdrowotnych, sanitarnych 

i porządkowych na sąsiednich nieruchomościach; 

b) nie będzie powodowało uciążliwych odorów, zanieczyszczeń gleby i wody; 

c) nie będzie powodowało innych uciążliwości dla osób przebywających w obiektach 

przeznaczonych na stały pobyt ludzi lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie; 

2) przydomowe utrzymywanie drobiu, pszczół oraz zwierząt futerkowych wyłącznie na 

nieruchomościach o zabudowie jednorodzinnej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, które nie są 

położone na terenach zabudowy wielorodzinnej pod warunkiem, że utrzymywanie zwierząt 

i prowadzenie hodowli: 

                                                           
49) W brzmieniu ustalonym przez rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN-II.4131.224.2016 Wojewody Lubelskiego 

z dnia 24 czerwca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Lub.2016.2534 z dnia 28.06.2016 r.) 
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a) będzie odbywało się w sposób, niepogarszający warunków zdrowotnych, sanitarnych

i porządkowych na sąsiednich nieruchomościach;

b) nie będzie powodowało uciążliwych odorów, zanieczyszczeń gleby i wody;

c) nie będzie powodowało innych uciążliwości dla osób przebywających w obiektach

przeznaczonych na stały pobyt ludzi lub w ich bezpośrednim  sąsiedztwie;

3) Dopuszcza się utrzymanie zwierząt gospodarskich, o których mowa w ust. 2 pkt 2) w ilości nie

większej niż:

a) drób 20 sztuk;

b) zwierzęta futerkowe 10 sztuk;

c) pnie pszczele 5 sztuk.

3. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich, o których mowa w ust. 2 pkt 2) nie może być prowadzone:

1) wewnątrz mieszkań i pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi;

2) w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu, w szczególności takich jak strychy, piwnice,

garaże, balkony;

3) na nieruchomościach wpisanych na podstawie odrębnych przepisów przez właściwe organy do

rejestru zabytków.

4. Wybiegi dla zwierząt gospodarskich muszą być odpowiednio ogrodzone, w sposób uniemożliwiający

przedostanie się zwierząt na zewnątrz tych obiektów.

5. Właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości

karmy lub ściółki pozostawionych na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku.

6. Ule pszczele powinny być ustawione co najmniej 10 m od pasa drogowego drogi publicznej, budynków

mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych, a także od podwórza oraz ogrodu, natomiast 50 m od dróg

szybkiego ruchu:

1) dopuszczalne jest ustawienie uli pszczelich w odległości 3 – 10 metrów, od wymienionego w ust. 6,

otoczenia (nie dotyczy dróg szybkiego ruchu) pod warunkiem ich oddzielenia stałą przeszkodą

(szczelny parkan, mur, krzewy o zwartych koronach) o wysokości co najmniej 3 m, która spowoduje

wznoszenie się nad pobliskim terenem pszczół wylatujących i powracających do ula;

2) w razie szczególnej konfiguracji terenu należy zastosować dodatkowe rozwiązania zabezpieczające

przed zwiększonym zagrożeniem;

3) na obszarach o dużej gęstości zaludnienia należy użytkować pogłowie pszczół charakteryzujących

się obniżoną agresywnością i niską rojliwością;

4) ule powinny być usytuowane w miejscach uniemożliwiających przypadkowe wejście osób

postronnych;

5) w przypadku usytuowania uli na dachach budynków, należy zachować odległość co najmniej 10 m

od otworów okiennych znajdujących się na poziomie i powyżej poziomu posadowienia uli.

7. Zapisy § 13 ust. 1 w odniesieniu do pszczół i § 13 ust. 6 nie dotyczą instytucji realizujących działania

edukacyjne, pod warunkiem, że pogłowie pszczół charakteryzować się będzie obniżoną agresywnością

i niską rojliwością.

§ 14

Utrzymywanie zwierząt prowadzone w warunkach sprzecznych z postanowieniami niniejszej uchwały winno 

być zlikwidowane lub dostosowane do wymagań w niej określonych, w terminie 3 miesięcy od wejścia w życie 

niniejszej uchwały. 
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Rozdział 7 

Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania. 

§ 15

1. W celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych przenoszonych na ludzi i zwierzęta przez szczury

i myszy ustala się obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji: obszary zabudowy mieszkaniowej,

usługowej, techniczno-produkcyjnej oraz obszary zabudowy produkcyjnej w gospodarstwach rolnych

i hodowlanych oraz zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do przeprowadzania deratyzacji.

2. Właściciele nieruchomości przeprowadzają deratyzację miejsc oraz pomieszczeń nieruchomości,

w szczególności takich, jak: węzły ciepłownicze i przyłącza, korytarze, inne pomieszczenia piwniczne,

zsypy i komory zsypowe, osłony śmietnikowe, pomieszczenia produkcyjne, magazyny.

3. Trutkę należy wykładać dwukrotnie w ciągu roku: I termin marzec – kwiecień, II termin wrzesień –

październik oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni na terenie nieruchomości,

w ilości i według instrukcji stosowania danego preparatu.
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