
UCHWAŁA NR 743/XLI/2013
RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lubaczowa 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie 

Rada Miejska w Lubaczowie 
uchwala, co następuje 

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Lubaczowie Nr 581/XXX/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zmiany i ustalenia tekstu 
jednolitego Regulaminu utrzymania czystości porządku na terenie miasta Lubaczowa wprowadza następujące zmiany: 

1) w § 4 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

"Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymania czystości i porządku na terenie swojej nieruchomości oraz usuwania 
i gromadzenia powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w odpowiednich pojemnikach na odpady komunalne." 

2) w § 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

"Obowiązki utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych należą do zarządu drogi, zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy." 

3) w § 4 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

"Obowiązki utrzymania czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów należą do 
zadań gminy." 

4) w § 6 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

"pojemniki do selektywnej zbiórki o pojemności od 800 l do 2500 l, " 

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

"ŻÓŁTY z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal," 

6) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych należy ustawić na nieruchomości w miejscach odpowiadających przepisom 
prawa budowlanego, na równej i w miarę istniejących możliwości utwardzonej nawierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się 
wody i błota, w sposób nie powodujący uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich." 

7) w § 9 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

"Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest wyposażanie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów 
komunalnych zmieszanych. Obowiązek ten można zrealizować poprzez zakup takich pojemników, wydzierżawienie lub 
wypożyczenie ich o innego podmiotu." 

8) w § 13 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

"dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - nie rzadziej niż dwa razy 
w miesiącu, przy czym w przypadku nieruchomości wyposażonych w kontenery o pojemności 7m3, nie rzadziej niż raz 
w miesiącu," 

9) w § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

"Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych pochodzących z selektywnej zbiórki, takich jak: papier, szkło, tworzywa 
sztuczne,opakowania wielomateriałowe i metal, w zabudowie jednorodzinnej, wielorodzinnej oraz dla nieruchomości, na których 
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, nie rzadziej niż raz w miesiącu." 

10) w § 13 ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

"Odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, oprócz zbierania w typowych pojemnikach i workach oraz oddawania 
w zorganizowanych zbiórkach, można wywozić do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych za okazaniem 
dokumentu zameldowania na terenie miasta Lubaczowa." 
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11) w § 16 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

"Odpady ulegające biodegradacji, powstające w gospodarstwach domowych powinny być w miarę istniejących możliwości 
w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie poprzez kompostowanie w przydomowych 
kompostownikach w zabudowie jednorodzinnej." 

12) w § 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

"Osoby utrzymujące psa zobowiązane są do: 

1) zarejestrowania i oznakowania psa (mikroprocesor), w terminie 30 dni od wejścia w posiadanie lub w okresie 6 miesięcy od jego 
urodzenia, 

2) wyrejestrowania psa w terminie 14 dni od dnia padnięcia, 

3) natychmiastowego uprzątnięcia zanieczyszczeń pozostawionych przez psy i inne zwierzęta w miejscu publicznym. 
Postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych korzystających z pomocy psa przewodnika. 

4) uzyskania stosownego zezwolenia, w przypadku utrzymywania psa rasy uznawanej za agresywną lub mieszańców tej rasy." 

13) w § 17 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

"Rejestracja i oznakowanie psa następuje po okazaniu aktualnego zaświadczenia potwierdzającego przeprowadzenie 
szczepienia psa przeciwko wściekliźnie." 

14) w § 17 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

"Miejski rejestr psów prowadzony jest przez Urząd Miejski w Lubaczowie." 

15) w § 17 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

"W zabudowie jednorodzinnej psy bez dozoru nie mogą przebywać poza terenem nieruchomości." 

16) w § 21 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

"Wszelkie nieprawidłowości dotyczące stanu czystości, porządku i bezpieczeństwa na terenie miasta Lubaczowa należy zgłaszać 
do Straży Miejskiej, tel. (16) 632 80 10 wew. 51 lub na adres poczty elektronicznej: strazmiejska@um.lubaczow.pl." 

§ 2. Uchyla się Uchwałę Nr 717/XL/2013 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie zmiany i ustalenia 
tekstu jednolitego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lubaczowa. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubaczowa. 

§ 4. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Spraw Socjalnych i Komunalnych Rady Miejskiej w Lubaczowie. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
w Lubaczowie 

mgr Marek Małecki

Id: 37AFD886-AD76-46B6-99AD-D3658ABCF1C9. Podpisany Strona 2




