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UCHWAŁA NR III/13/2018
RADY GMINY LUBIEŃ
z dnia 12 grudnia 2018 roku
w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubień.
Na
podstawie
art. 4 ustawy
z dnia
13 września
1996 r.
o utrzymaniu
czystości
i porządku w gminach (t. j.Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15,
art. 40 ust. 3 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2018 r.
poz. 994 z późniejszymi zmianami), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Myślenicach, Rada Gminy Lubień uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Wprowadza się następujące zmiany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Lubień stanowiący załącznik do uchwały Nr XXXV)173)2013 Rady Gminy Lubień z dnia 18 kwietnia
2013 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubień, zmienionej
uchwałą nr XXX/240/2017 Rady Gminy Lubień z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubień
2. § 4 pkt. 1 Regulaminu otrzymuje brzmienie:
„Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów następujących frakcji odpadów
komunalnych: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zielone, odpady
problematyczne.”.
3. § 5 pkt 2 Regulaminu otrzymuje brzmienie:
„Zestaw do zbierania odpadów dla domów jednorodzinnych - pojemniki/worki na”.
1. papier – o pojemności 120 l,
2. szkło – o pojemności 120 l,
3. metale, tworzywa sztuczne, – o pojemności 120 l,
4. bioodpady - o pojemności 120 l,
5. odpady zielone – o pojemności 120 l,
6. pieluchy – o pojemności 120 l,
7. odpady pozostałe – o pojemności 120
8. odpady problematyczne – o pojemności 120 l,
4. § 5 pkt. 5 Regulaminu otrzymuje brzmienie:

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

–2–

Poz. 8630

„Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny
pojemników/worków oznaczonych kolorem i napisem:

należy

gromadzić

do

1. niebieskim, z napisem papier – papier,
2. zielonym, z napisem szkło – szkło,
3. żółtym, z napisem metale, tworzywa sztuczne – metale i tworzywa sztuczne,
4. brązowym, z napisem bioodpady – odpady ulegające biodegradacji,
5. czarnym, z napisem odpady zielone – odpady zielone,
6. pomarańczowym, z napisem pieluchy – pieluchy,
7. szary, z napisem odpady pozostałe – odpady pozostałe,
8. czerwony, z napisem odpady problematyczne – odpady problematyczne.”.
5. w § 5 Regulaminu wprowadza się kolejny ust. 14 w brzmieniu następującym:
„Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do naklejania na worki lub
pojemniki przeznaczone do zbiórki odpadów komunalnych kodów kreskowych zapewnianych
im przez Gminę.”.
6. § 6 ust. 4 Regulaminu otrzymuje brzmienie:
„Ustala się częstotliwość odbioru od właścicieli nieruchomości odpadów
wielkogabarytowych, zużytych opon oraz odpadów budowlano remontowych, powstałych
w wyniku prowadzonych we własnym zakresie robót budowlanych, do wykonania których
nie jest wymagane pozwolenie na budowę ani zgłoszenie prowadzenia robót od właściwego
organu administracji – 2 razy w roku.”.
7. Załącznik graficzny do Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubień będącego
załącznikiem do uchwały Nr XXXV)173)2013 Rady Gminy Lubień z dnia 18 kwietnia 2013 roku w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubień zostaje zastąpiony załącznikiem
graficznym o treści wskazanej w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubień.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Śmiałek
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY LUBIEŃ
PAPIER
(worek/pojemnik)
opakowania z papieru, kartony,
tektura (także falista),
katalogi, ulotki, prospekty,
gazety i czasopisma,
papier szkolny i biurowy,
zadrukowane kartki,
zeszyty i książki,
papier pakowy,
torby i worki papierowe,
itp.

PIELUCHY
(worek)

pieluchy jednorazowe
pieluchomajtki jednorazowe
itp.

SZKŁO
(worek/pojemnik)

METALE, TWORZYWA SZTUCZNE
(worek/pojemnik)

BIOODPADY
(worek/pojemnik)

butelki i opakowania po napojach
i żywności
(w tym butelki po napojach
alkoholowych i olejach
roślinnych),
szklane opakowania po
kosmetykach
inne opakowania szklane,
itp.

plastikowe butelki po napojach,
plastikowe opakowania po produktach
spożywczych, opakowania
wielomateriałowe (np. kartony po mleku i
sokach), opakowania po środkach
czystości (np. proszkach do prania) i
kosmetykach (np. szamponach, paście do
zębów) itp., plastikowe torby, worki,
reklamówki, inne folie, aluminiowe puszki
po napojach i sokach, puszki po
konserwach, folia aluminiowa,
metale kolorowe, kapsle, zakrętki od
słoików, zabawki (zabawki z tworzywa
sztucznego, o ile nie są wykonane
z kilku surowców),
itp.

odpadki warzywne i owocowe
(w tym obierki),
gałęzie drzew i krzewów,
skoszona trawa, liście, kwiaty,
trociny i kora drzew,
resztki jedzenia,
itp.

ODPADY POZOSTAŁE
(worek/pojemnik)

ODPADY
WIELKOGABARYTOWE,
BUDOWLANO
REMONTOWE,
OPONY

worki z odkurzaczy,
sznurki i wstążki,
kobiece artykuły higieniczne,
zużyta wata, waciki,
lustra,
szkło zbrojone,
szkło płaskie,
ceramika
popiół z węgla i koksu
niedopałki papierosów
zmiotki (śmieci)
itp.

meble, duże AGD-RTV, duże
opakowania w tym opakowania ze
styropianu, odpady drobno
remontowe , zużyte opony
itp.

ODPADY ZIELONE
(worek)
trawa, liście, przycięte części
drzew i krzewów
itp.

ODPADY PROBLEMATYCZNE

Odpady niebezpieczne w tym m.in.: baterie, akumulatory, żarówki, świetlówki,
resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, środków
ochrony roślin i nawozów, pojemniki po aerozolach, olejach mineralnych
i syntetycznych, tłuszczach, benzynie, środkach chemicznych, środkach ochrony
roślin, przeterminowane leki, stare kosmetyki, sprzęt elektryczny i elektroniczny,
tusze do drukarek i tonery, taśmy video, kasety magnetofonowe, materiały
fotograficzne, taśmy barwiące.

