
UCHWAŁA NR XXXV/256/14
RADY GMINY ŁUBNIANY

z dnia 24 lutego 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/230/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubniany

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 (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.), oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 
1172 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu Rada Gminy 
Łubniany uchwala, co następuje:

§ 1. W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łubniany, stanowiącym załącznik Nr 
1 do Uchwały Nr XXXII/230/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubniany, wprowadza się następujące zmiany: 

1. §2 otrzymuje brzmienie: 

„Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1) odpadach zbieranych selektywnie – rozumie się przez to wyselekcjonowane z odpadów komunalnych 
odpady, w tym opakowaniowe bez zawartości, takie jak: tworzywa sztuczne, papier, szkło, metal oraz 
opakowania wielomateriałowe; 

2) Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami – rozumie się przez to Plan Gospodarki Odpadami dla 
Województwa Opolskiego na lata 2012-2017 przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego Nr 
XX/271/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 r.”.

2. w §3 ust. 1 pkt 2) otrzymuje brzmienie: 

„wystawienie pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu ich wywozu”.

3. w §3 ust. 1 dodaje się pkt 3) w brzmieniu: 

„utrzymanie we właściwym stanie sanitarnym miejsc zabaw dla dzieci ogólnodostępnych i znajdujących się 
na terenach publicznych poprzez zabezpieczenie ich, a zwłaszcza znajdujących się na nich piaskownic 
poprzez ogrodzenie, obowiązkową wymianę piasku przynajmniej raz przed sezonem letnim i każdorazowo 
w sytuacji stwierdzenia zanieczyszczenia piasku odchodami zwierząt lub innymi zanieczyszczeniami 
zagrażającymi bezpieczeństwu korzystających.”.

4. w §3 ust. 2 pkt 1) otrzymuje brzmienie: 

„powstające na terenie nieruchomości odpady komunalne przed ich zgromadzeniem w pojemnikach oraz 
workach na odpady na terenie nieruchomości, należy poddać segregacji mającej na celu oddzielne 
gromadzenie takich frakcji, jak: 

a) tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, 

b) szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, 

c) papier, w tym odpady opakowaniowe z papieru, 

d) metale, w tym odpady opakowaniowe wykonane z metalu wraz z opakowaniami wielomateriałowymi 

e) odpady komunalne ulegające biodegradacji i odpady zielone, 

f) meble i inne odpady wielkogabarytowe wraz z zużytymi oponami, 

g) odpady budowlane i rozbiórkowe, 

h) przeterminowane leki i chemikalia, 

i) zużyte baterie i akumulatory, 
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j) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

k) odpady komunalne zmieszane stanowiące pozostałość po segregacji.”.

5. w §3 ust. 2 pkt 2) otrzymuje brzmienie: 

„odpady zbierane selektywnie (tworzywa sztuczne wraz z metalami i opakowaniami wielomateriałowymi, 
papier, szkło) nadające się do odzysku i dalszego wykorzystania należy umieszczać w odrębnych, 
przeznaczonych do tego celu specjalnie oznakowanych workach”.

6. w §3 ust. 2 pkt 3) otrzymuje brzmienie: 

„zabrania się umieszczania odpadów komunalnych zmieszanych w workach przeznaczonych do 
gromadzenia odpadów zbieranych selektywnie oraz w pojemnikach do zbierania odpadów ulegających 
biodegradacji”.

7. w §6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Powstałe na terenie nieruchomości odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach oraz workach, 
odpowiadających wymaganiom określonym w niniejszym Regulaminie.”.

8. w §6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Do zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy przewidziane są: 

1) kosze uliczne o pojemności od 10 do 50 l; 

2) pojemniki na odpady komunalne zmieszane o pojemności 120 l i 240 l. Dopuszcza się wyposażenie 
nieruchomości w pojemniki o pojemności 1100 l w przypadku zabudowy wielorodzinnej; 

3) worki na odpady komunalne zbierane selektywnie o pojemności 120 l. Dopuszcza się wyposażenie 
nieruchomości w pojemniki na poszczególne frakcje o pojemności 1100 l w przypadku zabudowy 
wielorodzinnej; 

4) pojemniki na odpady komunalne ulegające biodegradacji i odpady zielone o pojemności 240 l oraz worki 
biodegradowalne. Dopuszcza się wyposażenie nieruchomości w pojemniki o pojemności 1100 l w przypadku 
zabudowy wielorodzinnej; 

5) przydomowe kompostowniki; 

6) kontenery przeznaczone na odpady budowlane i rozbiórkowe o pojemności: od 1100 l do 15000 l.”.

9. w §6 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych 
zmieszanych oraz worków do gromadzenia odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny,  gdzie 
zamieszkuje: 

1) od 1 do 4 osób - co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na odpady komunalne zmieszane oraz 
w co najmniej jeden worek/miesiąc o pojemności 120 l na każdą z frakcji odpadów zbieraną w sposób 
selektywny; 

2) od 5 do 10 osób - co najmniej jeden pojemnik o pojemności 240 l na odpady komunalne zmieszane oraz 
w co najmniej dwa worki/miesiąc na odpady komunalne zebrane selektywnie dla frakcji: tworzywa sztuczne, 
metal, opakowania wielomateriałowe oraz jeden worek/miesiąc o pojemności 120 l na każdą z pozostałych 
frakcji odpadów zbieraną w sposób selektywny; 

3) powyżej 10 osób - pojemniki o łącznej pojemności co najmniej 360 l na odpady komunalne zmieszane 
oraz w co najmniej dwa worki/miesiąc o pojemności 120 l na każdą z frakcji odpadów zbieraną w sposób 
selektywny;”.

10. w §8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Właściciele nieruchomości mają obowiązek prowadzenia w opisanym niżej zakresie selektywnego 
zbierania i przekazywania do odbioru następujących strumieni odpadów komunalnych: 

1) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji 
i odpady zielone - mogą być kompostowane na przydomowych kompostownikach lub zbierane do 
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pojemników specjalnie oznakowanych i przystosowanych do zbierania tego typu odpadów oraz worków 
biodegradowalnych; 

2) tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, metale, w tym odpady 
opakowaniowe z metalu wraz z opakowaniami wielomateriałowymi - zbierane do worków w kolorze żółtym 
oznaczonych odpowiednim opisem; 

3) szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła - zbierane do worków w kolorze zielonym oznaczonych 
odpowiednim opisem; 

4) papier, w tym odpady opakowaniowe z papieru – zbierane do worków w kolorze niebieskim oznaczonych 
odpowiednim opisem; 

5) zużyte baterie - zbierane w ustawionych pojemnikach w placówkach oświatowych i obiektach 
użyteczności publicznej lub dostarczane do mobilnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; 

6) zużyte akumulatory - dostarczane do punktu sprzedaży na zasadzie wymiany lub do mobilnego punktu 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; 

7) przeterminowane leki - zbierane w specjalistycznych pojemnikach ustawionych w aptekach, ośrodkach 
zdrowia lub dostarczane do mobilnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; 

8) chemikalia dostarczane do mobilnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; 

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - zbierany w punktach sprzedaży posiadających numer 
rejestrowy Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (na zasadzie wymiany nowy sprzęt za stary, zużyty) 
lub dostarczany do mobilnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; Dopuszcza się także 
usuwanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego o większych gabarytach w ramach zbiórki 
odpadów, o których mowa w punkcie 11; 

10) odpady budowlane i rozbiórkowe - usuwane na indywidualne zgłoszenie lub dostarczane do mobilnego 
punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; 

11) meble i inne odpady wielkogabarytowe (w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny o większych 
gabarytach) i zużyte opony pochodzące z samochodów osobowych oraz pojazdów jednośladowych - 
wystawiane przed posesję zgodnie z harmonogramem w systemie akcyjnym w ramach tzw. „wystawki”. 
Zbiórką nie będą objęte opony pochodzące z samochodów ciężarowych oraz maszyn rolniczych.”.

11. w §10 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych ustala się: 

1) odpady komunalne zmieszane odbierane są w cyklu dwutygodniowym; 

2) odpady komunalne zbierane selektywnie (w systemie workowym) odbierane są w cyklu miesięcznym 
według harmonogramu wywozu odpadów komunalnych; 

3) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji 
i odpady zielone odbierane są: 

a) w cyklu miesięcznym w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia, 

b) w cyklu dwutygodniowym w okresie od 1 maja do 31 października. 

4) odpady komunalne, o których mowa w § 8 ust.1 pkt 5-10 będą oddawane do mobilnych punktów 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych według wyznaczonego harmonogramu; 

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe (w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny o większych 
gabarytach) oraz zużyte opony pochodzące z samochodów osobowych oraz pojazdów jednośladowych 
odbierane są w cyklu półrocznym na zasadach określonych w §8 ust. 1 pkt 11.”.

12. w §11 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„Właściciel nieruchomości jest zobowiązany umieścić pojemniki oraz worki wypełnione odpadami zgodnie 
z harmonogramem na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości w sposób niepowodujący 
zagrożenia dla ruchu pojazdów i pieszych.”.

13. w §11 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
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„Meble i inne odpady wielkogabarytowe (w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny o większych 
gabarytach) oraz zużyte opony o których mowa w §8 ust. 1 pkt 11, muszą być wystawione na chodnik lub 
ulicę przed wejściem na teren nieruchomości zgodnie z harmonogramem.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego z mocą obowiązywania od 1 lipca 2014 r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Łubniany

Albert Wiench
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