
 

 

UCHWAŁA NR XXXV/260/22 

RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE 

z dnia 31 maja 2022 r. 

zmieniająca uchwałę 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 2021 r. poz. 888, 1648 i 2151) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583), 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. z 2019 r. 

poz. 6850 i 7501, z 2020 r. poz. 3455 oraz z 2021 r. poz. 5622) w §12 wprowadza się następujące zmiany: 

1) ust. 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„4. Dopuszcza się stosowanie pojemników półpodziemnych wyposażonych we wkład o pojemności 

nie większej niż: 

1) 5 m3 – w przypadku zbierania: 

a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, 

b) odpadów z papieru, 

c) odpadów metali, tworzyw sztucznych oraz odpadów opakowaniowych wielomateriałowych; 

2) 3 m3 – w przypadku zbierania odpadów ze szkła; 

3) 1,5 m3 – w przypadku zbierania bioodpadów.”; 

2) ust. 5 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„5. Wkład, o którym mowa w ust. 4, powinien: 

1) być dostosowany do rodzajów odpadów, na jakie jest przeznaczony i do masy odpadów, jaka może być 

w nim zebrana; 

2) zabezpieczać przed wydostawaniem się odcieków i płynów, w szczególności w przypadku zbierania 

bioodpadów i niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych; 

3) być przystosowany do opróżniania za pomocą dźwigu samochodowego z jednym hakiem.”. 
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lubina. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej: 

Bogusława Potocka 
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