
UCHWAŁA NR XII/130/2019
RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI

z dnia 25 października 2019 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tomaszów Lubelski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1,art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010) po zasięgnięciu opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego - Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tomaszów Lubelski 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Traci moc uchwała Nr V/45/2019 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 25 stycznia 2019 roku 
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tomaszów Lubelski oraz uchwała 
Nr VI/53/2019 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 8 marca 2019 roku w sprawie zmiany regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tomaszów Lubelski.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2020 r.

 

Przewodniczący Rady Miasta

Mirosław Fus

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 6 listopada 2019 r.

Poz. 5922



Załącznik do uchwały Nr XII/130/2019

Rady Miasta Tomaszów Lubelski

z dnia 25 października 2019 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tomaszów Lubelski

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tomaszów Lubelski, zwany dalej 
Regulaminem, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tomaszów 
Lubelski.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na nieruchomościach i obiektach użyteczności 

publicznej

§ 2. 

Zasady zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych

1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

2. Na terenie miasta Tomaszów Lubelski selektywnie zbiera się  następujące frakcje odpadów:

1) papier i tektura, w tym odpady opakowaniowe z papieru i tektury,

2) szkło bezbarwne i kolorowe, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,

3) metale i tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z metali, tworzyw sztucznych 
i wielomateriałowe,

4) bioodpady - odpady ulegające biodegradacji obejmujące w szczególności: trawę, liście, rozdrobnione 
gałęzie tak, aby zmieściły się w kontenerze lub pojemniku, rośliny z ogródków, nienadające się do spożycia 
owoce i warzywa,

5) popiół z palenisk domowych,

6) odpadów niebezpiecznych,

7) przeterminowane leki,

8) odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym 
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu 
substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,

9) przeterminowane chemikalia obejmujące przepracowane oleje, rozpuszczalniki, farby wodne

i olejne, środki ochrony roślin, w tym opakowania po tych środkach,

10) zużyte baterie i akumulatory,

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w tym zużyte świetlówki oraz zużyte źródła światła,

12) odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku prowadzenia samodzielnie drobnych robót przez 
właścicieli nieruchomości niewymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, obejmujące 
w szczególności: beton, gruz betonowy, cegły, gruz ceglany, potłuczoną ceramikę, potłuczone szkło 
okienne,
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13) odzież i tekstylia,

14) zużyte opony,

15) 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.

3. Pozostałe, niewymienione w ust. 2, odpady komunalne powstałe na terenie nieruchomości kwalifikuje się 
jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

4. Odpady, o których mowa w ust. 2 pkt. 1-5, odbierane są w sposób gwarantujący ich niezmieszanie 
z innymi rodzajami odpadów zbieranymi selektywnie z terenu nieruchomości.

5. Odpady, o których mowa w ust. 2 pkt. 6-15, odbierane będą w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych.

6. Odpady, o których mowa w ust. 2 pkt. 15 odbierane będą z nieruchomości, w formie "wystawki" - 1 raz 
w roku przez podmiot uprawniony do odbioru odpadów w terminach ustalonych w harmonogramie.

§ 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, w tym bioodpadów 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, w tym bioodpady uprząta się na bieżąco z wykluczeniem ich 
gromadzenia.

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 dróg publicznych, należy gromadzić przy 
krawędzi jezdni w sposób nie utrudniający zatrzymywania się pojazdów, swobodnego wysiadania i wsiadania 
pasażerów.

7. Błoto i inne zanieczyszczenia, w tym bioodpady uprzątnięte z przystanków komunikacyjnych oraz dróg 
publicznych należy usuwać na bieżąco z wykluczeniem ich gromadzenia na części nieruchomości służących do 
użytku publicznego.

Rozdział 3.
Wymagania dotyczące urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych oraz gromadzenia 

nieczystości ciekłych 

§ 4. 

1. Odpady komunalne należy zbierać w kontenerach, pojemnikach lub workach z uwzględnieniem 
indywidualnych potrzeb i norm dostosowanych do cyklu odbioru odpadów na obszarze miasta Tomaszów 
Lubelski:
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1) gospodarstwo domowe liczące od jednej do pięciu osób zobowiązane jest wyposażyć nieruchomość w:

- 1 pojemnik o pojemności nie mniejszej niż 110 l na niesegregowane (zmieszane)odpady komunalne,

- 1 pojemnik o pojemności nie mniejszej niż 110 l na bioodpady,

- 1 worek o pojemności 120 l na każdy z odpadów do zbiórki selektywnej wymienione w § 2 ust. 2 pkt 1-
3,

- 1 worek o pojemności 120 l na popiół z palenisk domowych.

2) gospodarstwo domowe liczące od sześciu do dwunastu i więcej osób zobowiązane jest wyposażyć 
nieruchomość w:

- 1 pojemnik o pojemności nie mniejszej niż 240 l na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,

- 1 pojemnik o pojemności nie mniejszej niż 110 l na bioodpady,

- 2 worki o pojemności 120 l na każdy z odpadów do zbiórki selektywnej wymienione w § 2 ust 2 pkt. 1 – 
3,

- 1 worek o pojemności 120 l na popiół z palenisk domowych.

3) zarządcy nieruchomości wielolokalowych zobowiązani są dostosować pojemność i ilość kontenerów lub 
pojemników na odpady zmieszane oraz odpady wymienione w  § 2 ust 1 pkt 1 – 4,  do liczby mieszkańców 
i cyklu wywozu biorąc pod uwagę normatywy zapisane w § 4 ust. 1 i 2, oraz § 7 ust.6 pkt. B,

4) punkty handlowe - 50 l na każdego zatrudnionego, przedsiębiorcę co najmniej jeden pojemnik 
o pojemności 110 l,

5) zakłady rzemieślnicze, usługowe i produkcyjne w odniesieniu do pomieszczeń biurowych, socjalnych - co 
najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l na każdych 10 pracowników i przedsiębiorcę

6) szkoły, żłobki i przedszkola – 3 l na każde dziecko i pracownika,

7) biura i urzędy – co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l na każdych 10 pracowników,

8) lokale gastronomiczne – 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tzw. ogródkach 
zlokalizowanych na zewnątrz lokalu,

9) uliczne punkty szybkiej konsumpcji – co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l,

10) obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz szpitale - 20 l na jedno łóżko,

11) zarządzający ogródkami działkowymi - 20 l na każdą działkę w okresie sezonu, tj. od 1 kwietnia 
do 31 października każdego roku i 5 l poza sezonem,

12) zarządzający cmentarzami - 1 pojemnik o pojemności co najmniej 6,5m3 a w okresach świątecznych, 
tj. Bożego Narodzenia, Świąt Wielkanocnych, Święta Zmarłych oraz Odpustów Parafialnych dostosowanie 
ilości pojemników do występujących potrzeb.

2. W przypadku lokali handlowych, spożywczych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości 
wymagane jest również ustawienie na zewnątrz lokalu, na terenie prywatnym, co najmniej jednego kosza 50 l 
na odpady.

3. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są wyposażyć nieruchomość w zależności od 
indywidualnych potrzeb w kontenery, pojemniki lub worki na odpady zbierane selektywnie wymienione w § 2 
ust 1 pkt 1 – 5 zgodne z zasadami opisanymi w § 5 oraz niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

4. Kontenery i pojemniki na odpady komunalne powinny umożliwiać ich mechaniczne opróżnianie.

Rozdział 4.
Zasady selektywnego zbierania odpadów

§ 5. 

1. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się kontenery, pojemniki i worki PCV:

a) właściciele nieruchomości zamieszkałych otrzymują kontenery, pojemniki i worki do selektywnej zbiórki 
odpadów od przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne.
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2. Frakcję odpadów, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 zbiera się w kontenerach, pojemnikach i workach 
koloru niebieskiego oznaczonych napisem „Papier”.

3. Frakcję odpadów, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 zbiera się w kontenerach, pojemnikach i workach 
koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło”.

4. Frakcję odpadów, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 3 zbiera się w kontenerach, pojemnikach i workach 
koloru żółtego oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne”.

5. Frakcję odpadów, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 4 zbiera się w kontenerach lub pojemnikach koloru 
brązowego oznaczonych napisem „BIO”.

6. Frakcję odpadów, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 5 zbiera się w workach koloru czarnego.

7. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne zbierane są w kontenerach lub pojemnikach oznaczone 
napisem „Niesegregowane(zmieszane) odpady komunalne”.

8. Selektywna zbiórka odpadów powinna być prowadzona z zachowaniem ogólnych warunków usuwania 
odpadów określonych w niniejszym Regulaminie.

9. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i bioodpady odbierane będą wyłącznie z kontenerów 
lub pojemników do tego przeznaczonych.

10. Dopuszcza się zagospodarowanie przez właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej we 
własnym zakresie bioodpadów w kompostownikach przydomowych, o ile nie jest to sprzeczne z zasadami 
współżycia społecznego i nie narusza odrębnych przepisów.

11. Ustala się, że w przypadku złożenia przez właściciela nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej 
informacji o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów, odpady te 
nie będą odbierane z tych nieruchomości.

Jednak właściciel nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej może nadmiar bioodpadów przekazać do 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nieodpłatnie we własnym zakresie.

12. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz bioodpady wystawiane w workach lub luzem 
przed posesję nie będą odbierane.

13. Właściciele nieruchomości mogą samodzielnie dostarczać zebrane selektywnie odpady do Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

14. Odpady komunalne zebrane selektywnie, których przekazanie przedsiębiorcy wyłonionemu w drodze 
przetargu w terminach określonych harmonogramem było niemożliwe, należy przekazać do Punktu 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych we własnym zakresie; informacje dotyczące lokalizacji 
punktu oraz godzin jego funkcjonowania zostaną udostępnione na stronie internetowej www.tomaszow-
lubelski.pl

15. Przeterminowane leki należy przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

16. Odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym 
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu 
substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek należy przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych

17. Przeterminowane chemikalia obejmujące przepracowane oleje, rozpuszczalniki, farby wodne i olejne, 
środki ochrony roślin, w tym opakowania po tych środkach należy przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych.

18. Zużyte baterie i zużyte akumulatory należy przekazać do punktów zbiórki zorganizowanych 
w placówkach handlowych lub dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

19. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych.

20. Odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z nieruchomości zamieszkałych, powstałe w wyniku 
prowadzenia samodzielnie drobnych robót niewymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia odbierane 
są wyłącznie w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych po ich dostarczeniu przez właściciela 
nieruchomości.
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21. Zużyte opony należy przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

22. 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 należy przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych.

§ 6. 

Na terenie miasta Tomaszów Lubelski utworzony jest Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych. Zasady funkcjonowania Punktu określa odrębna uchwała.

Rozdział 5.
Sposób i częstotliwość odbierania odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości 

§ 7. 

1. Zbieranie odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich umieszczenie 
w odpowiednich kontenerach, pojemnikach lub workach, a następnie odebranie ich przez podmiot uprawniony.

2. Odpady komunalne powinny być odbierane z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, 
gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

3. Na obszarze zabudowy wielorodzinnej odpady odbierane będą przez przedsiębiorcę z kontenerów lub 
pojemników.

4. Właściciel nieruchomości w dniu odbioru odpadów komunalnych jest obowiązany zapewnić 
pracownikom podmiotu uprawnionego dostęp do kontenerów, pojemników lub worków w sposób 
umożliwiający opróżnienie:

1) z nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi bez konieczności wchodzenia 
na teren tych nieruchomości, poprzez wystawienie zebranych odpadów przed posesję na godzinę 700,

2) z nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi poprzez udostępnienie 
kontenerów lub pojemników w miejscach zbierania odpadów, bądź w uzgodnionych miejscach odbioru 
odpadów, w sposób umożliwiający dojazd pojazdem przewidzianym do transportu odpadów,

3) zabrania się wystawiania przed posesję odpadów w innych terminach niż wynikających z harmonogramu 
odbioru odpadów.

5. Obowiązki, o których mowa w ust. 4 mają również zastosowanie w zakresie dostępu do urządzeń 
służących do gromadzenia nieczystości ciekłych.

6. Każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek gromadzenia odpadów komunalnych w przeznaczonych 
na ten cel pojemnikach lub workach oraz utrzymania tych pojemników odpowiednim stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicznym, jak również  utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym 
miejsce gromadzenia odpadów.

7. Ustala się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych:

a) w zabudowie jednorodzinnej:

- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i bioodpady – raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia 
do października, raz na miesiąc w pozostałym okresie,

- odpady zbierane selektywnie tj.: papier i tektura, szkło bezbarwne i kolorowe,  metale i tworzywa 
sztuczne, raz na miesiąc,

- popiół pochodzący z palenisk domowych – raz na miesiąc w okresie od 1 października do 30 kwietnia,

- meble i inne odpady wielkogabarytowe - 1 raz w roku,

b) w zabudowie wielorodzinnej:

- niesegregowane(zmieszane) odpady komunalne i bioodpady – raz w tygodniu w okresie od kwietnia do 
października, raz na 2 tygodnie w pozostałym okresie,
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- odpady zbierane selektywnie tj.: papier i tektura, szkło bezbarwne i kolorowe, metale i tworzywa 
sztuczne, raz na dwa tygodnie,

- meble i inne odpady wielkogabarytowe - 1 raz w roku,

8. Częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego, 
obiektów użyteczności publicznej:

1) Opróżnianie koszy ulicznych lub pojemników ustawionych:

a) w pasach drogowych: w sezonie letnim – codziennie, poza sezonem letnim – dwa razy w tygodniu,

b) na skwerach i innych terenach zieleni miejskiej – dwa razy w tygodniu,

c) w parku: w sezonie letnim – codziennie, poza sezonem letnim – dwa razy w tygodniu,

d) na cmentarzach i miejscach pamięci narodowej – raz w tygodniu, w tygodniu poprzedzającym 
1 Listopada, Święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy – co najmniej 1 raz dziennie,

e) na rodzinnych ogrodach działkowych – raz w miesiącu w okresie od kwietnia do października.

9. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe obowiązani są do opróżniania 
zgromadzonych nieczystości ciekłych – co najmniej jeden raz na dwa miesiące lub częściej w przypadku ich 
wcześniejszego napełnienia. Niedopuszczalne jest przepełnienie i wydostawanie się nieczystości na zewnątrz 
zbiornika.

10. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się obiekty służące użyteczności publicznej, mają 
obowiązek ustawienia pojemników na odpady i systematycznego ich opróżniania oraz niedopuszczenia do ich 
przepełniania.

Rozdział 6.
Mycie i naprawa pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi

§ 8. 

Mycie i naprawa pojazdów samochodowych na terenach publicznych poza myjniami i warsztatami 
naprawczymi jest dozwolone wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.

§ 9. 

Zezwala się na mycie pojazdów samochodowych na terenie nieruchomości niesłużących do użytku 
publicznego, pod warunkiem odprowadzania powstałych ścieków do kanalizacji lub zbiorników 
bezodpływowych, po uprzednim ich przejściu przez łapacz oleju i odstojnik. Odprowadzanie ścieków 
bezpośrednio do gleby lub wód powierzchniowych jest zabronione.

§ 10. 

Naprawa pojazdów samochodowych związana z ich bieżącą eksploatacją jest dozwolona na terenie 
nieruchomości, pod warunkiem, że nie spowoduje to zanieczyszczenia wód lub gleby oraz uciążliwości dla 
sąsiadów. Powstałe odpady powinny być gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 7.
Zasady utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 11. 

1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach zabudowy wielorodzinnej, 
jednorodzinnej, w budynkach zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej, centrach handlowych, 
strefach przemysłowych, ogrodach działkowych.

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

a) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy z 7 
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186),
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b) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska, w tym emisje będące jej skutkiem, zostaną ograniczone do 
obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona.

Rozdział 8.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

§ 12. 

1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków 
ostrożności, zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi i zwierząt, a także dołożenia starań, aby zwierzęta te 
nie były uciążliwe dla otoczenia.

2. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, 
a w szczególności niepozostawiania ich bez dozoru.

§ 13. 

Do obowiązków właścicieli utrzymujących psy należy:

1. usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę na terenach przeznaczonych do użytku 
publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp. 
Nieczystości te, umieszczone w szczelnych, nie ulegających szybkiemu rozkładowi torebkach, należy 
deponować w pojemnikach na odpady zmieszane. Obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych, 
korzystających z psów przewodników. Wyprowadzający psa, winien być wyposażony w woreczek foliowy do 
usuwania zanieczyszczeń po zwierzęciu.

Rozdział 9.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§ 14. 

1. Ustala się, że obowiązkową deratyzacją objęte są obszary miasta, na których występują:

1) budynki zbiorowego zamieszkania,

2) placówki zbiorowego żywienia,

3) placówki oświatowe i kulturalne,

4) zakłady przetwórstwa spożywczego,

5) obiekty przemysłowe, handlowe, usługowe i magazynowe,

6) urzędy i biura,

7) placówki opieki zdrowotnej i opieki społecznej.

2. Ustala się, że obowiązkowa deratyzacja przeprowadzona będzie dwa razy w roku kalendarzowym,

1) Od 1 do 15 kwietnia,

2) Od 15 do 31 października.

3. Do przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji obowiązani są właściciele nieruchomości.

4. Właściciele nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej przeprowadzają deratyzację tylko w miarę 
potrzeb.

Rozdział 10.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 15. 

Celem osiągnięcia wymagań określonych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami wprowadza się 
następujące kierunki działań:
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1. Właściciele nieruchomości w celu zwiększenia ilości zbieranych selektywnie odpadów komunalnych  
niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych zobowiązani są do oddzielnego 
gromadzenia tych odpadów i dostarczenia ich do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych bądź 
do punktów zbiórki wyznaczonych na terenie miasta.

2. Powstające w gospodarstwach odpady ulegające biodegradacji powinny być w pierwszej kolejności 
wykorzystane przez mieszkańców we własnym zakresie poprzez kompostowanie w kompostowniach 
przydomowych w zabudowie jednorodzinnej.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 9 – Poz. 5922


		2019-11-06T13:43:12+0000
	Polska
	Cezary Widomski; LUW
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




