DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
Wrocław, dnia 14 grudnia 2019 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Agnieszka Augustynowicz

Poz. 7501

Data: 2019-12-14 13:18:35

UCHWAŁA NR XII/89/19
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE
z dnia 13 grudnia 2019 r.
zmieniająca uchwałę nr XI/79/19 Rady Miejskiej w Lubinie w sprawie regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Miejskiej Lubin
Na podstawie art. 4 ust. 1, 2 i 2a pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, z późn. zm.1)), po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie, uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XI/79/19 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Lubin (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 6850)
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. PSZOK prowadzi selektywne zbieranie następujących rodzajów odpadów komunalnych:
1) odpady z papieru, w tym odpady: z tektury, opakowaniowe z papieru i opakowaniowe z tektury;
2) odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła;
3) odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali;
4) odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych;
5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
6) odpady stanowiące części roślin pochodzące z pielęgnacji ogrodów;
7) odpady niebezpieczne;
8) przeterminowane leki i chemikalia;
9) odpady niekwalifikujące 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;
10) zużyte baterie i akumulatory;
11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
12) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
13) zużyte opony;
1)
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14) odpady budowlane i rozbiórkowe.”;
2) § 14 otrzymuje brzmienie:
„§ 14. Do zbierania odpadów na drogach publicznych stosuje się wykonane z materiałów niepalnych
pojemniki, zwane dalej „koszami ulicznymi”, których minimalna pojemność nie powinna być mniejsza
niż 20 l. Do koszy ulicznych § 12 ust. 1 i 2 nie stosuje się.”;
3) § 17 otrzymuje brzmienie:
„§ 17. Utrzymanie pojemników i koszy ulicznych w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym
i technicznym polega na:
1) okresowym myciu i dezynfekcji pojemników i koszy ulicznych nie rzadziej jednak niż raz
na kwartał;
2) stałym dbaniu o stan i czytelność wymaganych regulaminem oznaczeń identyfikujących
nieruchomość, na której wyposażeniu znajduje się pojemnik, oraz oznaczeń wskazujących
na przeznaczenie pojemnika;
3) wymianie pojemników i koszy ulicznych
uniemożliwiającego dalsze użytkowanie.”;

w

przypadku

uszkodzenia

lub

zniszczenia

4) § 24 otrzymuje brzmienie:
„§ 24. 1. Osoba utrzymująca zwierzę domowe zobowiązana jest zapewnić nadzór nad zwierzęciem
domowym oraz stosować takie środki ostrożności, aby zwierzę nie stwarzało zagrożenia i uciążliwości
dla ludzi.
2. Osoba utrzymująca zwierzę domowe, mogące stanowić zagrożenie lub uciążliwość dla ludzi,
powinna zapewnić:
1) utrzymanie zwierzęcia w sposób zapobiegający jego wydostaniu się poza teren nieruchomości,
na której jest utrzymywane;
2) przebywanie zwierzęcia na terenach przeznaczonych do użytku publicznego wyłącznie
pod nadzorem osoby, która jest zdolna do sprawowania pełnej kontroli nad zachowaniem
zwierzęcia.”;
5) § 32 otrzymuje brzmienie:
„§ 32. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2020 r.”.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
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