
Uchwała Nr III/17/07 
Rady Gminy w Lubrzy 
z dnia 7 lutego 2007 r.  

 
w sprawie regulaminu utrzymania czysto�ci i porz�dku na terenie Gminy Lubrza 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 
1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162  poz.1568, z2004r. Nr l02 poz. 1055, Nr l i 6 
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005r. Nr l72 poz.1441, z 2006r. Nr l7 poz. 128) oraz art. 4 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 13 wrze�nia 1996 r. o utrzymaniu czysto�ci i porz�dku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 
236, poz. 2008), po uzyskaniu opinii Pa�stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku, 
Rada  Gminy w Lubrzy uchwala regulamin utrzymania czysto�ci i porz�dku na terenie Gminy Lubrza, 
zwany dalej Regulaminem, o nast�puj�cej tre�ci:  

Rozdział  I 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 

Regulamin okre�la szczegółowe zasady utrzymania czysto�ci i porz�dku na terenie Gminy Lubrza, w 
tym sposoby gromadzenia, usuwania i unieszkodliwiania odpadów stałych oraz płynnych.  
 

§ 2. 

Ilekro� w Regulaminie jest mowa o:  

1) ustawie - nale�y przez to rozumie� ustaw� z dnia 13 wrze�nia 1996 r. o utrzymaniu czysto�ci i 
porz�dku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008);  

2) ustawie o odpadach - nale�y przez to rozumie� ustaw� z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach 
(Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pó�n. zm.);  

3) wła�cicielach nieruchomo�ci - nale�y przez to rozumie� podmioty, o których mowa w art. 2 
ust. 1 pkt 4 ustawy;  

4) odpadach komunalnych wielkogabarytowych - nale�y przez to rozumie� odpady komunalne, 
które ze wzgl�du na swoje rozmiary i mas� nie mog� by� zbierane w pojemnikach 
stanowi�cych wyposa�enie nieruchomo�ci (np. stare meble, wózki dzieci�ce, sprz�t 
gospodarstwa domowego, deski, materace itp.);  

5) podmiocie uprawnionym - nale�y przez to rozumie� gminn� jednostk� organizacyjn� lub 
przedsi�biorc� posiadaj�cego zezwolenie do �wiadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od wła�cicieli nieruchomo�ci i ich transportu lub opró�niania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczysto�ci ciekłych;  

6) zwierz�tach gospodarskich - nale�y przez to rozumie� zwierz�ta gospodarskie, w rozumieniu 
art. 2 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierz�t 
gospodarskich (Dz. U. z 2002 r. Nr 207 poz. 1762 z pó�n. zm.);  



7) zwierz�tach domowych - nale�y przez to rozumie� zwierz�ta domowe w rozumieniu art. 4pkt 
1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierz�t (Dz. U. z 2003 r. Nr 106 poz. 1002 z 
pó�n.zm);  

 

Rozdział II 

Wymagania w zakresie utrzymania czysto�ci i porz�dku na terenie nieruchomo�ci 

 
§ 3. 

Wła�ciciele nieruchomo�ci zobowi�zani s� do utrzymania czysto�ci i porz�dku na terenie 
nieruchomo�ci poprzez prowadzenie zbiórki odpadów:  

1. komunalnych - powstaj�cych w gospodarstwach domowych poprzez ich selekcj� u �ródła z 
podziałem na, szkło, tworzywa sztuczne (plastik, folie), gromadzonych i odbieranych w 
nast�puj�cy sposób:  
    a) zbiórka selektywna odbywa si� w miejscu powstania odpadów (u �ródła) w systemie 2 
workowym: 

a) jeden worek w kolorze �ółtym, przeznaczonym na surowce wtórne, opakowania z tworzyw 
sztucznych(plastik i folie)  

b) drugi worek w kolorze zielonym, przeznaczony na opakowania ze szkła białego i kolorowego 

c) niesegregowane odpady komunalne gromadzone w pojemnikach 

Uzupełnieniem systemu dwuworkowego w rejonie zabudowy oraz wyznaczonych miejscach 
ogólnodost�pnych na terenie gminy s� zestawy pojemników siatkowych o pojemno�ci 350 litrów 
na surowce wtórne: dwie sztuki pojemników w zestawie na ka�dy asortyment surowców wtórnych 
( opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze szkła białego i kolorowego) 

O terminach zbiórki odbiorca informuje mieszka�ców za pomoc� ulotki informacyjnej nie rzadziej 
ni� raz w roku. 

2. niebezpiecznych - poprzez ich gromadzenie w miejscach wyznaczonych przez wła�ciciela, 
zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami prawa i odbieranych przez podmiot uprawniony na 
podstawie zlecenia wła�ciciela. 

3. wielkogabarytowych - poprzez ich gromadzenie w wyznaczonym miejscu na terenie 
nieruchomo�ci, słu��cym do zbierania odpadów komunalnych, w sposób nieutrudniaj�cy 
korzystania z nieruchomo�ci przez osoby trzecie i umo�liwiaj�cy łatwy dost�p podmiotowi 
uprawnionemu do ich odbioru.  

4. z remontów - poprzez ich gromadzenie w miejscach wyznaczonych przez wła�ciciela (z 
wył�czeniem dróg i chodników), zabezpieczonych przed ich rozprzestrzenianiem si� i 
odbieranych przez podmiot uprawniony.  

 

 



§ 4. 

Wła�ciciele nieruchomo�ci zobowi�zani s� do uprz�tania błota, �niegu, lodu oraz innych 
zanieczyszcze� z cz��ci nieruchomo�ci słu��cych do u�ytku publicznego poprzez:  

1. odgarni�cie �niegu i lodu w miejsce niepowoduj�ce zakłóce� w ruchu pieszym i pojazdów 
oraz podj�cie działa� usuwaj�cych lub, co najmniej ograniczaj�cych ich �lisko��. 

2. odgarni�cie �niegu i  lodu z chodników, poło�onych wzdłu� nieruchomo�ci, na skraj chodnika 
od strony jezdni oraz podj�cie działa� usuwaj�cych lub, co najmniej ograniczaj�cych �lisko�� 
chodnika. 

3. systematyczne usuwanie błota i innych zanieczyszcze� w miar� wyst�puj�cych potrzeb.  

§ 5. 

1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami mo�e nast�pi� na terenie nieruchomo�ci pod 
warunkiem, �e powstaj�ce �cieki odprowadzane b�d� do kanalizacji lub zbiorników 
bezodpływowych przez urz�dzenia oczyszczaj�ce.  

2. Zakazuje si� mycia pojazdów na brzegach rzek i innych cieków wodnych.  

3. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami, mog� odbywa� si� w gara�ach lub na 
ich podjazdach, z wyj�tkiem drobnych napraw dora�nych, które mog� odbywa� si� w innych 
miejscach pod warunkiem, �e powstałe odpady gromadzone b�d� w pojemnikach do tego 
przeznaczonych.  

 
§ 6. 

Wła�ciciele nieruchomo�ci zobowi�zani s� do wymiany piasku w piaskownicach ogólnodost�pnych, 
nie rzadziej ni� 2 razy w roku.  

Rozdział III 

Okre�lenie urz�dze� przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych 

 
§7. 

1. Urz�dzeniami przeznaczonymi do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych s�: 

1) w zabudowie jednorodzinnej - znormalizowane zamykane pojemniki metalowe KP-7 lub 
pojemniki o minimalnej pojemno�ci 110 litrów, które spełniaj� warunki umo�liwiaj�ce 
swobodne korzystanie z nich;  

2) w zabudowie wielorodzinnej - znormalizowane zamykane pojemniki metalowe KP-7 lub 
pojemniki o minimalnej pojemno�ci 1100 litrów, które spełniaj� warunki umo�liwiaj�ce 
swobodne korzystanie z nich.  

3) Kontenery KP-7 na odpady wielkogabarytowe oraz na odpady z budów i remontów 

 



2. Worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz pojemniki siatkowe o pojemno�ci 350 
litrów, w kolorze zielonym na: opakowania ze szkła białego i kolorowego, w kolorze �ółtym na: 
opakowania z tworzyw sztucznych. 

3. Urz�dzeniami przeznaczonymi do zbierania odpadów komunalnych na drogach publicznych s� 
kosze uliczno - parkowe o minimalnej pojemno�ci: 30 litrów,  

§8. 

1. Urz�dzenia przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych rozmieszcza si� w granicach 
nieruchomo�ci, zgodnie z postanowieniami rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie 
/Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pó�n. zm./.  

2. Kosze uliczne - parkowe na drogach publicznych rozmieszcza si� na chodnikach w miejscach 
umo�liwiaj�cych swobodne z nich korzystanie.  

3. Urz�dzenia przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych nale�y utrzymywa� w stanie 
czysto�ci, dobrym stanie technicznym oraz dezynfekowa� nie rzadziej ni� 1 raz w miesi�cu.  

Rozdział IV 

Cz�stotliwo�� i sposób pozbywania si� odpadów komunalnych i nieczysto�ci ciekłych 

§9. 

 Cz�stotliwo�� wywozu odpadów komunalnych zmieszanych ustala, na podstawie umowy, wła�ciciel 
nieruchomo�ci z podmiotem uprawnionym według nast�puj�cych zasad:  

    1) dla budynków jednorodzinnych: 

a) w gospodarstwie domowym licz�cym do 2 osób - nie rzadziej ni� I raz w miesi�cu. 

b) w gospodarstwie domowym licz�cym powy�ej 2 osób - nie rzadziej ni� 2 razy w miesi�cu.  

    2) dla budynków wielorodzinnych - nie rzadziej ni� 1 raz w tygodniu;  

    3) dla pozostałych obiektów w zale�no�ci od potrzeb, lecz nie rzadziej ni� 1 raz w tygodniu.  

§10. 

 Odpady zbierane selektywnie odbierane s�:  
    1) w zabudowie jednorodzinnej według harmonogramu, lecz nie rzadziej ni� 1 raz w miesi�cu;  

§11. 

Liczba pojemników i cz�stotliwo�� odbierania odpadów z nieruchomo�ci powinna zapewni� ich nie 
przepełnianie oraz utrzymanie czysto�ci i porz�dku wokół pojemników. 

 

 



§12. 

Wła�ciciel nieruchomo�ci jest zobowi�zany do zapewnienia systematycznego usuwania nieczysto�ci 
ciekłych z urz�dze� słu��cych do ich gromadzenia, z cz�stotliwo�ci� dostosowan� do pojemno�ci tego 
urz�dzenia i w sposób gwarantuj�cy, �e nie nast�pi jego przepełnienie i zanieczyszczenie ziemi i wód 
podziemnych.   
  
                                                                        Rozdział V  

Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegaj�cych biodegradacji dopuszczonych do 
składowania na składowiskach odpadów 

 
§13. 

System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy odpadów komunalnych 
ulegaj�cych biodegradacji kierowanych do składowania:  
    1) do 31 grudnia 2010 r. do nie wi�cej ni� 75% wagowo całkowitej masy odpadów ulegaj�cych 
biodegradacji: 
-w Gminie Lubrza - 104 kg/osob�/rok,  
    2) do 31 grudnia 2013 r. do nie wi�cej ni� 50%,  
-w Gminie Lubrza - 71 kg/osob�/rok,  
    3) do 31 grudnia 2020 r. do nie wi�cej ni� 35%,  
-w Gminie Lubrza - 50 kg/osob�/rok  
w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w roku 1995.  

Rozdział VI 

Inne wymagania wynikaj�ce z gminnego planu gospodarki odpadami 

§14. 

1. Niesegregowane odpady komunalne zebrane z terenu Gminy, które nie mog� by� poddane 
odzyskowi, nale�y składowa� na składowisku odpadów komunalnych w Prudniku przy ul. Wiejskiej 
lub na innych składowiskach, spełniaj�cych wymagania art. 9 ust. 3 i ust. 4 ustawy o odpadach. 

2. Odpady z selektywnej zbiórki prowadzonej na terenie Gminy Lubrza, nale�y przekazywa� do 
sortowni lub do innych miejsc, spełniaj�cych wymagania art. 9 ust. 2 ustawy o odpadach. 

3. Odpady wielkogabarytowe nale�y przekazywa� na składowisko odpadów komunalnych w Prudniku 
przy ul. Wiejskiej lub do innych  miejsc spełniaj�cych wymagania art. 9 ust. 2 ustawy o odpadach. 

4. Odpady z remontów nale�y przekazywa� na składowisko odpadów komunalnych w Prudniku przy 
ul. Wiejskiej lub do innych miejsc, zgodnie z dyspozycj� art. 9  ust. 2 ustawy o odpadach. 

5. Odpady ulegaj�ce biodegradacji, gromadzone:  

1) w zabudowie jednorodzinnej w przystosowanych do tego celu kompostowniach albo w 
wydzielonych pojemnikach metalowych lub plastikowych o minimalnej pojemno�ci 110 
litrów;  

 



2) w zabudowie wielorodzinnej w pojemnikach koloru br�zowego o minimalnej pojemno�ci 110l 
- nale�y przekazywa� na składowisko odpadów komunalnych w Prudniku przy ul. Wiejskiej z 
wył�czeniem poddanych kompostowaniu.  

Rozdział VII 

Obowi�zki osób utrzymuj�cych zwierz�ta domowe 

§15. 

Do obowi�zków osób utrzymuj�cych zwierz�ta domowe nale�y w szczególno�ci:  

1. utrzymywanie zwierz�t na terenie nieruchomo�ci w warunkach gwarantuj�cych zachowanie 
ładu, porz�dku i bezpiecze�stwa oraz przestrzegania norm współ�ycia s�siedzkiego,  

2. zachowanie bezpiecze�stwa, w stosunku do osób trzecich, w przypadku wyprowadzania psów 
na teren nieruchomo�ci wielorodzinnych poprzez prowadzenie ich na smyczy, a psów 
agresywnych i obronnych na smyczy w kaga�cu, 

3. sprawowanie bezpo�redniej kontroli nad psem w przypadku zwalniania go ze smyczy, w 
miejscach odosobnionych nieucz�szczanych przez ludzi,  

4. usuwanie zanieczyszcze�, spowodowanych przez zwierz�ta domowe, z terenów 
przeznaczonych do wspólnego u�ytku,  

5. niedopuszczanie psów i kotów do piaskownic, stanowi�cych miejsca zabaw dzieci, 

6. przestrzeganie norm sanitarno - epidemiologicznych zwi�zanych z utrzymaniem zwierz�t 
domowych.  

Rozdział VIII 

Wymagania dotycz�ce utrzymywania zwierz�t gospodarskich na terenach wył�czonych z 
produkcji rolniczej 

§16. 

1. Ustala si� nast�puj�ce wymagania dotycz�ce utrzymywania zwierz�t gospodarskich na terenie  
Gminy Lubrza, wył�czonych z produkcji rolniczej: 

    1) utrzymywanie zwierz�t gospodarskich na terenach nieruchomo�ci jednorodzinnych mo�liwe jest 
przy zachowaniu wymogów sanitarno - epidemiologicznych, gwarantuj�cych swobodne korzystanie z 
przyległych nieruchomo�ci,  
    2) utrzymywanie zwierz�t gospodarskich na terenach nieruchomo�ci wielorodzinnych mo�liwe jest 
po uzyskaniu zgody wła�ciciela nieruchomo�ci, który wyra�aj�c zgod� na utrzymanie zwierz�t 
gospodarskich przez lokatorów odpowiada za egzekwowanie ładu, porz�dku i estetyki na terenie 
nieruchomo�ci,  
    3) utrzymywanie zwierz�t gospodarskich, na terenach okre�lonych w pkt 1 i 2, dopuszcza si� w 
obiektach odpowiadaj�cych wymogom:  
a) ochrony �rodowiska,  
b) sanitarnym i epidemiologicznym,  
c) prawa budowlanego.  
 



 

2. Zabrania si� gromadzenia na terenach nieruchomo�ci wył�czonych z produkcji rolniczej odpadów 
zwi�zanych z utrzymaniem zwierz�t gospodarskich.  
 
 

 

Rozdział IX 

Obszary podlegaj�ce obowi�zkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania 

§17. 

Wyznacza si� obszar Gminy Lubrza jako obszar podlegaj�cy obowi�zkowej deratyzacji.  
 

§18. 

Wła�ciciele nieruchomo�ci zobowi�zani s� do przeprowadzenia deratyzacji dwa razy w roku w 
terminach:  
    1) od 15 marca do 30 marca ka�dego roku - akcja wiosenna,  
    2) od 1 pa�dziernika do 15 pa�dziernika - akcja jesienna.  

Rozdział X  

 Postanowienia ko�cowe 

§19. 

Wykonanie uchwały powierza si� Wójtowi Gminy. 

 
§20. 

Traci moc uchwała Nr XXIV/198/05 Rady Gminy w Lubrzy z dnia 19 grudnia 2005 r. w 
sprawie regulaminu utrzymania czysto�ci i porz�dku na terenie Gminy Lubrza. 

§21. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urz�dowym Województwa Opolskiego i wchodzi 
w �ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

         PRZEWODNICZ�CY 

         Rady Gminy w Lubrzy 

         Krzysztof Sobstyl 


