Uchwała Nr XX/105/2012
Rady Miasta Stoczek Łukowski
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta
Stoczek Łukowski”.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. Nr poz. 391)
- Rada Miasta Stoczek Łukowski uchwala, co następuje:

§1
Wprowadza się "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Stoczek
Łukowski”, stanowiący załącznik do uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Stoczek Łukowski .
§3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego .
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubelskiego .

Załącznik
do uchwały Nr XX/105/2012
Rady Miasta Stoczek Łukowski
z dnia 28 grudnia 2012 roku
REGULAMIN
UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA STOCZEK ŁUKOWSKI

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
Uchwała określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta
Stoczek Łukowski, zgodnie z wymaganiami art. art. 4 ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. Nr poz. 391).

Rozdział 2
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie
nieruchomości
§2
1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania, a
odbierający odpady do odbierania następujących rodzajów odpadów:
1) przeterminowanych leków i chemikaliów,
2) zużytych baterii i akumulatorów,
3) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
4) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
5) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
6) zużytych opon,
7) odpadów zielonych i kuchennych, ulegających biodegradacji.
8) papieru i tektury,
9) szkła bezbarwnego,
10) szkła kolorowego,
11) tworzywa sztucznego typu PET,
12) tworzywa sztucznego typu plastik przemysłowo-gospodarczy,
13) metali.
2. Odpady, o których mowa w ust. 1 pkt 7 - 13, właściciele nieruchomości obowiązani są
zbierać i umieszczać w pojemnikach lub workach z chwilą ich powstania.
3. Odpady, o których mowa w ust. 1 pkt 7 (pochodzące z pielęgnacji terenów zieleni i
kuchenne ulegające biodegradacji) należy gromadzić w pojemnikach lub workach koloru
brązowego.
4. Odpady, o których mowa w ust. 1 pkt 8 (papier, tektura) należy gromadzić w pojemnikach
lub workach koloru niebieskiego.
5. Odpady, o których mowa w ust. 1 pkt 9 i 10 (szkło bezbarwne i kolorowe) należy
gromadzić w pojemnikach lub workach koloru zielonego.

6. Odpady, o których mowa w ust. 1 pkt 11, 12 i 13 ( tworzywa sztuczne typu PET , plastik
przemysłowo-gospodarczy oraz drobne metale) należy gromadzić w pojemnikach lub
workach koloru żółtego.
7. Zmieszane odpady komunalne należy gromadzić w workach lub zamykanych i szczelnych
pojemnikach lub kontenerach koloru czarnego – opcjonalnie grafitowego.
8. Odpady określone w ust. 3 , 4 , 5 , 6 i 7 są zbierane i odbierane w sposób gwarantujący
ich niezmieszanie ze sobą. Odpady te należy odbierać z częstotliwością określoną
w rozdziale 4.
9. Odpady, o których mowa w ust. 1 pkt 4 (meble i inne odpady wielkogabarytowe) należy
dostarczyć do punktu selektywnego gromadzenia odpadów na terenie bazy Miejskiego
Zakładu Gospodarki Komunalnej przy ul. Kościelnej 7 w Stoczku Łukowskim.
10. Odpady, o których mowa w ust. 1 pkt 1 (przeterminowane leki i chemikalna) należy
wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i oddawać je do punktu selektywnego
gromadzenia odpadów na terenie bazy Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej przy
ul. Kościelnej 7 w Stoczku Łukowskim.
11. Odpady, o których mowa w ust. 1 pkt 2 (zużyte baterie i akumulatory) należy wydzielić ze
strumienia odpadów komunalnych i przekazywać je sprzedawcy przy zakupie nowych
lub umieszczać w specjalnych pojemnikach, w punkcie selektywnego gromadzenia
odpadów na terenie bazy Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej przy ul. Kościelnej
7 w Stoczku Łukowskim .
12. Odpady, o których mowa w ust. 1 pkt 3 (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) należy
dostarczać do punktu sprzedaży detalicznej przy zakupie nowego artykułu tego samego
rodzaju co zużyty lub oddawać do punktu selektywnego gromadzenia odpadów na
terenie bazy Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej przy ul. Kościelnej 7 w Stoczku
Łukowskim.
13. Odpady, o których mowa w ust. 1 pkt 6 (zużyte opony) należy dostarczyć do punktu
selektywnego gromadzenia odpadów na terenie bazy Miejskiego Zakładu Gospodarki
Komunalnej przy ul. Kościelnej 7 w Stoczku Łukowskim.
§ 3.
1. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników mają obowiązek uprzątnięcia
błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do
użytku publicznego.
2. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z chodników polega na
usunięciu ich w miejsca nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów,
umożliwiając ich zabranie przez administratorów dróg.
3. Powstający na chodnikach lód należy posypać piaskiem lub innym stosownym środkiem
w celu zlikwidowania jego śliskości.
§ 4.
1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod
warunkiem:
1) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do
kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego,
2) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach
nieruchomości oraz przy użyciu środków ulegających biodegradacji,
3) mycie może dotyczyć wyłącznie nadwozia samochodu.

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać
się wyłącznie pod warunkiem:
1) niezanieczyszczania
środowiska
i
gromadzenia
powstających
odpadów
w pojemnikach do tego przeznaczonych,
2) naprawa pojazdów samochodowych nie stwarza uciążliwości dla właścicieli
sąsiednich nieruchomości.

Rozdział 3
Rodzaje, minimalna pojemność, warunki rozmieszczania i utrzymania pojemników
przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz
na drogach publicznych
§ 5.
Określa się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:
1) pojemniki na odpady o pojemności 60 litrów (l),
2) pojemniki na odpady o pojemności 120 l,
3) pojemniki na odpady o pojemności 240 l,
4) pojemniki na odpady o pojemności 1100 l,
5) pojemniki o pojemności od 5 do 10 m3,
6) worki z tworzywa sztucznego o pojemności 35 l, 60 l, 120 l i 240 l .
7) kosze uliczne o pojemności od 40 do 90 l.
8) Kolory pojemników i worków do selektywnego zbierania odpadów, określa
§ 2 ust. 3 - 7 w stosunku do poszczególnych rodzajów odpadów.
§ 6.
1. Określa się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie
nieruchomości, zmieszanych odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości
zamieszkałych w budynkach jednorodzinnych - jeżeli z takiego pojemnika korzysta:
1) nie więcej niż dwie osoby – o pojemności 60 l,
2) od 3 do 4 osób włącznie – o pojemności 120 l,
3) od 5 do 7 osób włącznie – o pojemności 240 l,
4) od 8 do 10 osób – o pojemności 240 l i 120 l .
§ 7.
1. Określa się dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
w budynkach jednorodzinnych, dopuszczoną do stosowania w zależności od potrzeb
następującą kubaturę pojemnika lub worka przeznaczonego do selektywnego zbierania
na terenie nieruchomości odpadów:
1) o pojemności 35 l,
2) o pojemności 60 l,
3) o pojemności 120 l,
4) o pojemności 240 l.
8) o pojemności 1100 l. - dotyczy odpadów rozbiórkowych i budowlanych, niezależnie
od liczby osób korzystających

§ 8.
1. Określa się dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w zabudowie wielorodzinnej,
minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości
zmieszanych odpadów komunalnych, jeżeli z tego pojemnika korzysta:
1) od 10 do 15 osób włącznie – o pojemności 240 l x 2,
2) od 16 do 25 osób włącznie – o pojemności 1100 l,
3) od 26 do 40 osób – o pojemności 1100 L i 240 l.
2. Dopuszcza się stosowanie innych pojemników do gromadzenia niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych, niż zostały określone w ust. 1, przy zachowaniu
minimalnej pojemności określonej w tym ustępie.
3. Ust. 1 stosuje się odpowiednio do pojemników, z których korzysta większa liczba osób niż
określona w ust. 1.
§ 9.
1. Określa się dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w zabudowie wielorodzinnej,
minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do selektywnego zbierania na terenie
nieruchomości odpadów komunalnych:
1) od 10 do 15 osób włącznie – o pojemności 240 l,
2) od 16 do 25 osób włącznie – o pojemności 240 l i 60 l,
3) od 26 do 40 osób – o pojemności 2 x 240 l,
4) na odpady rozbiórkowe i budowlane, niezależnie od liczby osób korzystających – co
najmniej pojemnik o pojemności 1100 l.
2. Ust. 1 stosuje się odpowiednio do właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie
wielorodzinnej, jeżeli z pojemnika przeznaczonego do zbierania odpadów korzysta więcej
osób, niż określono w poszczególnych punktach ust. 1.
§ 10.
1. Określa się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania na terenie
nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, jeżeli z takiego pojemnika korzystają osoby
w liczbie:
1) nie więcej niż 5 osób – o pojemności 60 l,
2) od 6 do 10 osób włącznie – o pojemności 120 l,
3) od 11 do 20 osób – o pojemności 240 l,
2. Dopuszcza się – przy zachowaniu minimalnej pojemności – stosowanie innych
pojemników do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych, niż zostały określone
w ust. 1.
3. Ust. 1 stosuje się odpowiednio do właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, jeżeli z pojemnika przeznaczonego do zbierania odpadów komunalnych
korzysta więcej osób, niż określono w ust. 1 pkt 3.
§ 11.
1. Określa się dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do selektywnego zbierania na terenie
nieruchomości odpadów komunalnych jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

1)
od 10 do 15 osób włącznie – o pojemności 240 l,
2)
od 16 do 25 osób włącznie – o pojemności 240 l i 60 l,
3)
od 26 do 40 osób – o pojemności 2 x 240 l.
2. Na odpady rozbiórkowe i budowlane, niezależnie od liczby osób korzystających – co
najmniej kontener o pojemności 1100 l,
2. Ust. 1 stosuje się odpowiednio do właścicieli nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, jeżeli z urządzenia przeznaczonego do zbierania odpadów
korzysta więcej osób, niż określono w poszczególnych punktach ust. 1.
§ 12.
do właścicieli nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości zamieszkałe, a
w części niezamieszkałe (mieszane) § 6–11 stosuje się odpowiednio.

1.

2.

3.

4.

§ 13.
Określa się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie
nieruchomości, zmieszanych odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, prowadzących gastronomiczną lub hotelarską
działalność gospodarczą, jeżeli z takiego pojemnika korzystają osoby w liczbie:
1) do 20 osób włącznie – w rozmiarze 240 l,
2) od 21 do 40 osób włącznie – o pojemności 2 x 240 l.
Dopuszcza się – przy zachowaniu minimalnej pojemności – stosowanie innych
pojemników do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych, niż zostały określone
w ust. 1.
Ust. 1 stosuje się odpowiednio do właścicieli nieruchomości, prowadzących hotelarską
lub gastronomiczną działalność gospodarczą, jeżeli z pojemnika przeznaczonego do
zbierania odpadów korzysta więcej osób, niż określono w ust. 1 pkt 2.
do selektywnej zbiórki odpadów dla właścicieli nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, prowadzących gastronomiczną lub hotelarską działalność
gospodarczą § 11 ust. 1, pkt 1 – 3 stosuje się odpowiednio.
§ 14.
Określa się następującą pojemność koszy ulicznych przeznaczonych do zbierania
zmieszanych odpadów komunalnych na drogach publicznych w terenie zabudowanym :
30 L do 90 l. - rozmieszczone w odległości od 100 do 300 m między poszczególnymi
koszami w zależności od gęstości zaludnienia terenu i natężenia ruchu pieszych.

§ 15.
Pojemniki powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym, w szczególności
poprzez ich dezynfekcje i dezynsekcje co najmniej raz do roku, oraz w odpowiednim stanie
technicznym, w szczególności poprzez stałą naprawę ich szczelności.

Rozdział 4
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 16.
1. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się
poprzez ich umieszczenie w odpowiednich pojemnikach, a następnie odebranie ich przez
odbierającego odpady.
2. Właściciel nieruchomości obowiązany jest w dniu odbierania tych odpadów
z nieruchomości udostępnić pojemniki w szczególności poprzez ich wystawienie poza
teren nieruchomości - w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd.
§ 17.
1. Pozbywanie się zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów ulegających
biodegradacji będzie dokonywane:
1) raz na tydzień – przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w zabudowie
wielorodzinnej,
2) raz na dwa tygodnie – przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych,
w zabudowie jednorodzinnej, nieruchomości niezamieszkałych i mieszanych.
2. Pozbywanie się przez właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów:
papieru i tektury, tworzywa sztucznego, metali i szkła będzie dokonywane raz na
miesiąc.
3.

Pozbywanie się przez właścicieli nieruchomości wydzielonych ze strumienia odpadów
komunalnych:
1)przeterminowanych leków i chemikaliów,
2)zużytych baterii i akumulatorów,
3)zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
4)zużytych opon,
5)mebli i innych odpadów wielkogabarytowych
będzie dokonywane poprzez dostarczenie do Punktu selektywnego
gromadzenia odpadów na terenie bazy Miejskiego Zakładu Gospodarki
Komunalnej przy ul. Kościelnej 7 w Stoczku Łukowskim.

§ 18.
1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się
urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości
i porządku na nieruchomości.
2. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości co najmniej raz na dwa miesiące, z zastrzeżeniem ust. 1.

Rozdział 5
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 19.
1. W oparciu o wojewódzki plan gospodarki odpadami zorganizowanym selektywnym
zbieraniem odpadów objętych zostanie 100 % mieszkańców miasta.
2. Zmieszane odpady komunalne oraz selektywnie zebrane odpady kuchenne ulegające
biodegradacji i odpady z pielęgnacji terenów zielonych przekazywane będą do instalacji
regionalnej, a w przypadku awarii instalacji Regionalnej, do czasu uruchomienia instalacji
do przetwarzania tych odpadów w regionie Północno – Zachodnim, przekazywane będą
do ZZO KOM-EKO S.A. Lublin lub MPO SITA Lublin Sp. z o.o. jako instalacji
przewidzianych do zastępczej obsługi regionu.
3. Ustala się maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
dopuszczonych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w
mieście Stoczek Łukowski w 1995 roku w następującej wysokości:
1) w latach: 2013 – 2015 (50%) tj. do 213 Mg rocznie,
2) w latach: 2016 – 2017 (45%) tj. do 192 Mg rocznie,
3) w latach: 2018 – 2019 (40%) tj. do 170 Mg rocznie,
4) w roku 2020 i dalej

(35%) tj. do 149 Mg rocznie.

4. Odebrane z terenu miasta odpady zmieszane, odpady biodegradowalne i pozostałości z
sortowania należy obowiązkowo przekazywać do instalacji w Regionie Północno –
Zachodnim.

Rozdział 6
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe oraz zwierzęta gospodarskie
na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

1.
2.
3.

4.

§ 20.
Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla
ludzi.
Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, zobowiązane są trzymać je
na terenie swojej nieruchomości.
Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest możliwe po spełnieniu następujących
warunków:
1) właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy,
a psy ras dużych i olbrzymich bądź uznanych za agresywne lub zachowujące się
w sposób agresywny – na smyczy i w kagańcu oraz wyłącznie przez osoby dorosłe,
2) zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu,
w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko wtedy, gdy opiekun psa ma
możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.
Ust. 3 stosuje się odpowiednio do innych zwierząt domowych mogących stanowić
zagrożenie dla ludzi.

5. Zabronione jest:
1) pozostawianie psa bez dozoru, jeżeli nie jest on należycie uwiązany lub nie znajduje
się w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie ogrodzonym w sposób
uniemożliwiający wydostanie się psa na zewnątrz,
2) wpuszczanie psów do piaskownic i na place zabaw dla dzieci,
3) wprowadzanie psów do sklepów, zakładów produkcji spożywczej, zakładów
usługowych, lokali gastronomicznych, aptek, szpitali, obiektów użyteczności
publicznej oraz innych obiektów, których administracje wprowadziły ten zakaz (z
wyjątkiem psów przewodników osób niewidomych).
6. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń
spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach
przeznaczonych do wspólnego użytku.
§ 21.
1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być
utrzymywane pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w ust. 2 i 3.
2. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany:
1) zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów
i nieczystości w sposób zgodny z wymogami uchwały,
2) nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenu nieruchomości,
3) nie dopuszczać do powstawania wobec innych osób zamieszkujących na
nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich uciążliwości takich jak: hałas, czy
odór.
3. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach przeznaczonych
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny mieszkaniowe oraz
w obrębie istniejącej zabudowy budynkami mieszkalnymi.

Rozdział 7
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§ 22.
1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do stałego tępienia populacji gryzoni w obrębie
swojej nieruchomości.
2. Obszarami podlegającymi obowiązkowej deratyzacji są nieruchomości zajęte pod
budownictwo wielorodzinne, związane z produkcją i magazynowaniem artykułów
spożywczych oraz świadczeniem usług bytowych.
3. Ustala się termin przeprowadzania deratyzacji:
1) termin wiosenny od dnia 1 marca do dnia 31 marca,
2) termin jesienny od dnia 1 października do dnia 31 października.

