
UCHWAŁA NR XXIII/88/2017
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN ZIEMI LUBARTOWSKIEJ

z dnia 12 września 2017 r.

w sprawie uchwalenia  „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Komunalnego 
Gmin Ziemi Lubartowskiej w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 w zw. z art. 69 ust. 2  ustawy z 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1289), Zgromadzenie Związku 
Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Lubartowie, uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Komunalnego Gmin 
Ziemi Lubartowskiej w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi” stanowiący załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XV/53/2016 z dnia 18 lipca 2016 r. Zgromadzenia Związku Komunalnego 
Gmin Ziemi Lubartowskiej w sprawie uchwalenia  „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi”  
z późniejszymi  zmianami.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie 
1 stycznia 2018 roku.  

 

Przewodniczący 
Zgromadzenia Związku

Janusz Bodziacki

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 17 października 2017 r.

Poz. 3936



Załącznik Nr 1do Uchwały nr XXIII/88/2017  

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi 

Lubartowskiej z dnia 12 września 2017 r.

REGULAMIN

UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE ZWIĄZKU KOMUNALNEGO 
GMIN ZIEMI LUBARTOWSKIEJ W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI 

KOMUNALNYMI

SPIS TREŚCI:

ROZDZIAŁ 1

Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ 2

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

ROZDZIAŁ 3

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych

ROZDZIAŁ 4

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych 
na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych

ROZDZIAŁ 5

Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa 
Lubelskiego

ROZDZIAŁ 6

Postanowienia końcowe

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gmin należących

do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej  dotyczące:

1. Wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości   obejmujących:

1) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, 
szkło ,metale i tworzywa sztuczne, odpady zielone i odpady kuchenne pochodzenia roślinnego;

2) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w tym 
odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, a także odpadów zielonych z ogrodów i parków;

3) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania powstających w gospodarstwach domowych: popiołu, 
przeterminowanych leków i chemikaliów (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itd.), zużytych baterii 
i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego

i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlano-

remontowych i rozbiórkowych, zużytych opon, tekstyliów oraz powstających w rodzinnych gospodarstwach 
rolnych opakowań po środkach ochrony roślin.

2. Rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na   
terenie   nieruchomości   oraz   na   drogach   publicznych,   warunków   rozmieszczania tych pojemników i ich 
utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym przy uwzględnieniu:
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1) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych 
źródłach;

2) liczby osób korzystających z tych pojemników.

3. Częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości

oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

4. Innych wymagań wynikających z Wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz.U.2017.1289 t.j.);

2. ustawie o odpadach -  należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz.U.2016.1987 t.j. 
).

3. Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego - należy przez to

rozumieć załącznik do uchwały XXIV/349/2016 Sejmiku Województwa Lubelskiego 

z dnia  02 grudnia 2016 r.;

4. Rozporządzeniu Ministra Środowiska-  należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Środowiska 
z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji 
odpadów (Dz.U.2017.19)

5. przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć podmiot realizujący zadania w zakresie odbioru odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości;

6. Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie  
Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi";

7. sezonie letnim - należy przez to rozumieć okres od 1 maja do  30 września;

8. sezonie zimowym - należy przez to rozumieć okres od 1 października do 30 kwietnia;

9. Związku – należy przez to rozumieć Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej;

10. Zarządzie Związku – należy przez to rozumieć organ wykonawczy Związku Komunalnego Gmin Ziemi  
Lubartowskiej.

11. papier -  w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury

12. szkło - w tym odpady opakowaniowe ze szkła

13. metale i tworzywa sztuczne - w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, 
w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe

Rozdział 2.
WYMAGANIA  W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI i PORZĄDKU NA TERENIE 

NIERUCHOMOŚCI

§ 3. Właściciele nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy 
a powstają odpady komunalne zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

1. wyposażenie nieruchomości w opisane w niniejszym Regulaminie urządzenia służące do zbierania 
odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym 
i technicznym;

2. prowadzenie selektywnego zbierania i przekazywanie przedsiębiorcy odpadów komunalnych w sposób 
opisany w niniejszym Regulaminie;

3. zbieranie odpadów nie podlegających selekcji do pojemników o wielkości wskazanej w niniejszym 
Regulaminie;

4. przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych przedsiębiorcy

w terminach wyznaczonych harmonogramem dostarczanym właścicielom nieruchomości;
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§ 4. Na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej właściciele 
nieruchomości zamieszkałych, w których ogrzewanie pomieszczeń odbywa się poprzez spalanie węgla, drewna 
i innych stałych materiałów energetycznych, zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w urządzenia do 
zbierania popiołu  (worki) i przekazywanie go przedsiębiorcy

w terminach wyznaczonych w harmonogramie dostarczonym właścicielom nieruchomości; popiół można 
także dostarczyć do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

§ 5. Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów:

1. Właściciele nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej obowiązani są do selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych według następujących zasad:

1) papier, szkło, metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe należy zbierać do worków na 
selektywnie zbierane odpady komunalne; odpady te można także dostarczyć do punktów selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych; z odpadów opakowaniowych  posiadających  zakrętki  należy je  
odkręcić,  można je  ponownie nakręcić po zgnieceniu, tak by opakowania zachowały zmniejszoną 
objętość; opróżnione  opakowania  należy, jeśli  rodzaj  materiału  na  to  pozwala,  trwale  zgnieść  przed 
złożeniem do worka;

2) odpady zielone oraz odpady kuchenne pochodzenia roślinnego a także  odpady zielone z ogrodów w 
zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej właściciele nieruchomości mogą korzystać z przydomowego 
kompostownika lub  przekazują je przedsiębiorcy  w workach;

3) odpady niebezpieczne np. świetlówki, gaśnice, puszki po aerozolach, przeterminowane leki

i chemikalia (farby, rozpuszczalniki, lakiery, oleje odpadowe, itp.), zużyte baterie

i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte 
opony, tekstylia oraz powstające w gospodarstwach domowych opakowania po środkach ochrony roślin 
należy dostarczyć do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

4) odpady budowlane i rozbiórkowe, wytwarzane w ramach drobnych remontów prowadzonych we własnym 
zakresie należy w  workach przeznaczonych na tego typu odpady dostarczać do punktów selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych;

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe należy zbierać w miejscu nieutrudniającym korzystania 
z nieruchomości oraz terenów do niej przyległych i umożliwiającym łatwy dostęp podmiotowi 
odbierającemu odpady komunalne; odpady wielkogabarytowe powinny być gromadzone nie wcześniej niż 
24 godziny przed wyznaczonym terminem odbioru;

6) popiół - prowadzenie selektywnego zbierania jest  obowiązkowe  we  wszystkich   rodzajach  zabudowy 
i przekazywanie go przedsiębiorcy  w workach w wyznaczonych terminach

w harmonogramie; popiół można także dostarczyć do punktów selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych;

7) Właściciele nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej obowiązani są do zbierania innych niż wskazane 
w pkt. 1-6 odpadów komunalnych do pojemnika na zmieszane odpady komunalne;

2. Właściciele nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielolokalowym obowiązani są do 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych według następujących zasad:

1) papier, szkło, metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe należy zbierać

do odpowiednich pojemników określonych w § 8 ust. 6 regulaminu; odpady te można także dostarczyć do 
punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; z odpadów opakowaniowych  posiadających  
zakrętki  należy je  odkręcić,  można je  ponownie nakręcić po zgnieceniu, tak by opakowania zachowały 
zmniejszoną objętość; opróżnione  opakowania  należy, jeśli  rodzaj  materiału  na  to  pozwala,  trwale  
zgnieść  przed wyrzuceniem;

2) odpady zielone oraz odpady kuchenne pochodzenia roślinnego należy zbierać

do odpowiednich pojemników określonych w § 8 ust. 6 regulaminu. Mogą być również zbierane i odbierane 
w specjalnych kontenerach bez uprzedniej potrzeby konfekcjonowania.

3) odpady niebezpieczne np. świetlówki, gaśnice, puszki po aerozolach, przeterminowane leki
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i chemikalia (farby, rozpuszczalniki, lakiery, oleje odpadowe, itp.) , zużyte baterie

i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, tekstylia oraz powstające 
w gospodarstwach domowych opakowania po środkach ochrony roślin nie powinny być zbierane w sposób 
selektywny w obrębie altan śmietnikowych; odpady

te należy dostarczyć do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

4) odpady budowlane i rozbiórkowe, wytwarzane w ramach drobnych remontów prowadzonych we własnym 
zakresie należy gromadzić w  workach przeznaczonych na tego typu odpady na wyznaczonym w tym celu 
terenie  w obrębie altan śmietnikowych lub  dostarczyć do punktów selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych;

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe należy gromadzić na wyznaczonym w tym celu terenie  w obrębie 
altan śmietnikowych w sposób umożliwiających łatwy dostęp podmiotowi odbierającemu odpady 
komunalne wielkogabarytowe lub  dostarczyć do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

6) właściciele nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielolokalowym obowiązani są do 
zbierania innych niż wskazane w pkt. 1-5 odpadów komunalnych

do pojemnika na zmieszane odpady komunalne;

3. Właściciele nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 
obowiązani są do selektywnego zbierania odpadów komunalnych według następujących zasad:

1) papier, szkło, metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe należy zbierać do pojemników lub 
worków na selektywnie zbierane odpady komunalne z zastrzeżeniem ust. 7 ;

2) odpady zielone oraz odpady kuchenne pochodzenia roślinnego a także  odpady zielone z ogrodów i parków 
właściciele nieruchomości przekazują przedsiębiorcy  w pojemnikach lub workach z zastrzeżeniem 
ust. 7 i 8;

3) odpady kuchenne wytwarzane w obiektach gastronomii, obiektach hotelowych i handlowych, 
przedszkolach, żłobkach, szkołach, placówkach opiekuńczych i stołówkach odbierane są

w ramach usług dodatkowych świadczonych przez podmiot uprawniony do odbioru odpadów; odpady te 
należy zbierać odrębnie do pojemnika na odpady kuchenne.

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony, 
tekstylia należy dostarczyć do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych z zastrzeżeniem 
ust. 7;

5) odpady budowlane i rozbiórkowe, wytwarzane w ramach drobnych remontów prowadzonych we własnym 
zakresie należy w  odpowiednich pojemnikach lub workach przeznaczonych na tego typu odpady 
dostarczać do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych z zastrzeżeniem ust. 5, 6 i 7;

6) właściciele nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 
obowiązani są do zbierania innych niż wskazane w pkt. 1-5 odpadów komunalnych do pojemnika na 
zmieszane odpady komunalne z zastrzeżeniem ust. 7;

4. Właściciele nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, 
a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne obowiązani są 
do zbierania odpadów komunalnych dla części nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy zgodnie 
z zasadami określonymi w ust. 1 zaś dla pozostałej części nieruchomości zgodnie z zasadami określonymi 
w ust. 3.

5. Przedsiębiorca  ma  obowiązek w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebrać 
wyłącznie te odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych 
remontów prowadzonych we własnym zakresie

6. Odpady pochodzące z robót budowlanych, innych niż określone w ust.5 ,nie będą odbierane przez 
przedsiębiorcę w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ani nie będą przyjmowane do 
punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w ramach tej opłaty .
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7. Odpady powstające w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej itp. nie będą 
odbierane przez przedsiębiorcę w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ani nie będą 
przyjmowane do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych

w ramach tej opłaty.

8. Odpady zielone stanowiące gałęzie, pnie, konary lub korzenie gromadzone w zabudowie jednorodzinnej, 
które ze względu na wymiary lub wagę nie mogą być umieszczone w workach  muszą być przygotowane do 
przekazania w wiązkach. Do wiązania nie używa się drutu lub grubych sznurów z tworzywa sztucznego, lecz 
sznurek lub linkę plecioną z juty lub innych włókien naturalnych. Odpady te muszą być krótsze niż 1,70m, 
a ich średnica nie może przekraczać 12cm. Waga 1 pakietu nie może przekroczyć 50kg.

9. Właściciele nieruchomości oraz działkowcy prowadzący selektywne zbieranie odpadów zielonych oraz 
odpadów kuchennych pochodzenia roślinnego a także  odpadów zielonych z ogrodów i parków mogą korzystać 
z przydomowego kompostownika.

1) Właściciele nieruchomości oraz działkowcy mogą

a) do kompostownika składować także odpady zielone z ogrodów i parków;

b) spalać pozostałości roślin poza instalacjami i urządzeniami zgodnie z art. 31 ust. 7 ustawy o odpadach.

2) Właściciele nieruchomości oraz działkowcy zobowiązani są wykorzystać uzyskany materiał

z kompostownika dla własnych potrzeb.

10. Właściciel nieruchomości, na której będzie organizowana impreza masowa, ma obowiązek zadbać o to, 
by jej organizator wyposażył miejsce, na którym ona się odbywa w pojemniki na odpady komunalne. 
Właściciele nieruchomości są zobowiązani zawrzeć umowy

z przedsiębiorcami na dostarczenie pojemników oraz opróżnienie i uprzątnięcie ich.

Rozdział 3.
CZĘSTOTLIWOŚĆ POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH

§ 6. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości 
zamieszkałych

1) komunalne odpady zmieszane, w zamian za uiszczoną opłatę, odbierane są od właścicieli nieruchomości,  
w zabudowie jednorodzinnej, położonej na terenie miejskim  - raz na 2 tygodnie, przy czym odbieranie 
następuje w ten sam dzień tygodnia;

2) komunalne odpady zmieszane, w zamian za uiszczoną opłatę, odbierane są od właścicieli nieruchomości 
w zabudowie jednorodzinnej położonej na terenie wiejskim - raz na miesiąc, przy czym odbieranie 
następuje w ten sam dzień tygodnia;

3) komunalne odpady zmieszane, w zamian za uiszczoną opłatę, odbierane są od właścicieli lub zarządców 
nieruchomości położonych na terenie miejskim i wiejskim, zabudowanej budynkiem  mieszkalnym 
wielolokalowym- co najmniej trzy razy w tygodniu;

4) odpady szkła, w zamian za uiszczoną opłatę, od właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej , 
odbierane są co najmniej raz na 3 miesiące;

5) odpady szkła, w zamian za uiszczoną opłatę, od właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem 
mieszkalnym innym niż wymieniony w pkt. 4 odbierane są raz na dwa tygodnie;

6) papier, w zamian za uiszczoną opłatę, od właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, 
odbierany jest co najmniej raz na 3 miesiące

7) papier, w zamian za uiszczoną opłatę, od właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym 
wielolokalowym odbierany co najmniej raz na dwa tygodnie;

8) metale i tworzywa sztuczne, w zamian za uiszczoną opłatę, od właścicieli nieruchomości w zabudowie 
jednorodzinnej, odbierane są co najmniej raz na 2 miesiące w okresie od 1 października do 31 marca a w 
pozostałym okresie roku raz w miesiącu;

9) metale i tworzywa sztuczne, w zamian za uiszczoną opłatę, od właścicieli nieruchomości zabudowanej 
budynkiem mieszkalnym wielolokalowym odbierane są co najmniej raz w tygodniu;
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10) odpady zielone oraz odpady kuchenne pochodzenia roślinnego stanowiące odpady komunalne w zamian 
za uiszczona opłatę odbierane są od właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym 
wielolokalowym co najmniej raz w tygodniu

w okresie od 1 kwietnia do 31 października, w pozostałym okresie roku raz w miesiącu.

11) odpady zielone oraz odpady kuchenne pochodzenia roślinnego stanowiące odpady komunalne w zamian 
za uiszczona opłatę odbierane są od właścicieli nieruchomości

w zabudowie jednorodzinnej położonych na terenie miejskim co najmniej raz na 2  tygodnie w okresie od 
1 kwietnia do 31 października, na terenach gmin wiejskich oraz miejsko-wiejskich odbierane są co najmniej 
raz na miesiąc, w pozostałym okresie roku raz

w miesiącu.

12) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w zamian za uiszczoną 
opłatę, odbierane są od właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej położonej na terenie 
miejskim i wiejskim, co najmniej raz w roku, w okresie od 1 kwietnia do 31  października;

13) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz gruz, w zamian za 
uiszczoną opłatę, od właścicieli lub zarządców nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym 
wielolokalowym  są odbierane raz na tydzień.

14) odpady takie jak: − metale, tekstylia, zużyte baterie i akumulatory,  zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady z selektywnej zbiórki 
odpadów: szkło, papier, plastik  ,  odpady zielone,  odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, popiół, 
odpady niebezpieczne np. świetlówki, gaśnice, puszki po farbach, lakierach  i aerozolach, zużyte smary, 
oleje, kleje, przeterminowane leki i chemikalia oraz gruz i inne odpady budowlane powstające na 
nieruchomościach w zabudowie jednorodzinnej należy gromadzić w sposób selektywny i przekazywać do 
punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w terminach  nie objętych harmonogramem ich 
odbioru przez przedsiębiorcę;

15) odpady takie jak: metale, tekstylia, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, odpady niebezpieczne np. 
świetlówki, gaśnice, puszki po farbach, lakierach  i aerozolach, zużyte smary, oleje, kleje, przeterminowane 
leki i chemikalia na nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielolokalowym nie powinny 
być zbierane w sposób selektywny w obrębie altan śmietnikowych;

16) popiół zgromadzony w workach, których jednostkowa waga nie przekracza 40 kg jest odbierany  
w okresie od 1 października do 30 kwietnia raz w miesiącu.

2. Dopuszcza się dodatkowe zbieranie odpadów zmieszanych z budynków mieszkalnych wielolokalowych 
w dni wolne od pracy w okresach przedświątecznych i długich weekendów.

3. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli  
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne:

1) dla szkół :

a) położonych na terenie miejskim - raz na 2 tygodnie

b) położonych na terenie wiejskim  - co najmniej raz na miesiąc

2) dla obiektów użyteczności publicznej :

a) położonych na terenie miejskim - raz na 2 tygodnie

b) położonych na terenie wiejskim  - co najmniej raz na miesiąc

3) dla żłobków i przedszkoli:

a) położonych na terenie miejskim - raz na 2 tygodnie

b) położonych na terenie wiejskim  - co najmniej raz na miesiąc

4) dla lokali gastronomicznych -  raz w tygodniu;

5) dla lokali handlowych :

a) położonych na terenie miejskim - raz na 2 tygodnie
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b) położonych na terenie wiejskim  - co najmniej raz na miesiąc

6) dla zakładów produkcyjnych, rzemieślniczych i usługowych:

a) położonych na terenie miejskim - raz na 2 tygodnie

b) położonych na terenie wiejskim  - co najmniej raz na miesiąc

7) dla szpitali, hoteli i innych obiektów noclegowych – raz na tydzień ;

8) dla cmentarzy - co najmniej raz na dwa tygodnie,  przy czym dopuszcza się dodatkowe zbieranie odpadów 
zmieszanych z cmentarzy  w dni wolne od pracy w okresach przedświątecznych i długich weekendów.

9) dla zespołów garaży wolnostojących - co najmniej raz na miesiąc;

przy czym odbiór odpadów odbywa się w tym samym dniu tygodnia.

W przypadku podmiotów handlowo-usługowych i gastronomicznych prowadzących działalność poza 
budynkami, lokalami w formie ogródków, wprowadza się obowiązek codziennego przekazywania 
odpadów komunalnych do posiadanego pojemnika na odpady zmieszane oraz do pojemników na odpady 
gromadzone selektywnie.

4. Odpady szkła od właścicieli  nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy

a powstają odpady komunalne w zamian za uiszczoną opłatę, odbierane są co najmniej raz

na 3 miesiące.

5. Papier, w zamian za uiszczoną opłatę, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy a powstają odpady komunalne, odbierany jest co najmniej raz na 3 miesiące 

6. Metale i tworzywa sztuczne, w zamian za uiszczoną opłatę, od właścicieli nieruchomości, na których 
nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, odbierane są co najmniej raz na 2 miesiące 
w okresie od 1 października do 31 marca, a w pozostałym okresie roku raz

w miesiącu.

7. Odpady zielone oraz odpady kuchenne pochodzenia roślinnego stanowiące odpady komunalne w zamian 
za uiszczona opłatę odbierane są od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy 
a powstają odpady komunalne położonych na terenie miejskim co najmniej raz na 2  tygodnie w okresie od 
1 kwietnia do 31 października, na terenach gmin wiejskich oraz miejsko-wiejskich odbierane są co najmniej raz 
na miesiąc;

8. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w zamian za 
uiszczoną opłatę, odbierane są od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy 
a powstają odpady komunalne co najmniej raz w roku, w okresie od 1 kwietnia do 31  października.

§ 7. Do zbierania okresowo zwiększonej ilości odpadów komunalnych, oprócz typowych pojemników 
i kontenerów, mogą być używane odpowiednio oznaczone worki z tworzyw sztucznych.

Rozdział 4.
RODZAJE i MINIMALNA POJEMNOŚĆ POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA 

ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ORAZ NA DROGACH 
PUBLICZNYCH

§ 8. Określa się rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych 
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:

1. Pojemniki muszą odpowiadać polskim normom PN-EN 840 lub PN-EN 13071- 2+A1:2013-12E;

2. Przewiduje się następujące urządzenia do zbierania odpadów komunalnych  na terenie Związku:

1) kosze uliczne o pojemności od 35 do 75 I;

2) kosze na odpady o pojemności 110 l,120 l, 240 l, 1100 l.

3) worki o pojemności od 60 do 120 l;

4) kontenery o pojemności 3 do 7 m3.
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5) Pojemniki podziemne lub półpodziemne o pojemności 0,3; 0,8; 1,3; 3,0; 5,0 m3.

3. Ustala się następującą minimalną pojemność pojemników do zbierania niesegregowanych odpadów 
komunalnych ustawionych na nieruchomości zamieszkałej w zabudowie jednorodzinnej,  jeżeli z takiego 
pojemnika korzysta:

1) 1 –  3 osób – 110 l

2) 4  – 6 osób  –240 l,

3) 3)  powyżej 7 osób 2 x 240 l.

4. Ustala się następującą minimalną pojemność pojemników do zbierania niesegregowanych odpadów 
komunalnych, ustawionych na nieruchomości zamieszkałej zabudowanej budynkiem mieszkalnym 
wielolokalowym jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

1) nie więcej niż 10 osób – o pojemności 120 l,

2) nie mniej niż 11 osób i nie więcej niż 30 osób – o pojemności 240 l,

3) nie mniej niż 31 osób i nie więcej niż 100 osób – o pojemności 1100 l,

4) dla większej ilości osób należy zastosować wielokrotność pojemników

wymienionych w pkt 1-3 lub pojemniki o większej pojemności.

5. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej ustala 
się minimalną pojemność pojemników, w tym worków, służących do selektywnego zbierania na terenie 
nieruchomości odpadów komunalnych:

1) papieru, szkła (bezbarwnego i kolorowego), metalu i tworzyw sztucznych - jeden zestaw dwóch 
pojemników lub worków do segregacji o pojemności  110 litrów dla każdego rodzaju odpadów 
segregowanych,

2) odpady zielone oraz roślinne odpady kuchenne  ulegające  biodegradacji

pojemnik lub worek  o pojemności 110 litrów niezależnie od liczby osób korzystających;

6. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy  zabudowanej budynkiem 
mieszkalnym wielolokalowym, ustala się minimalną pojemność pojemników służących do selektywnego 
zbierania na terenie nieruchomości odpadów komunalnych:

1) papieru, szkła (bezbarwnego i kolorowego),  metalu i tworzyw sztucznych - jeden zestaw dwóch 
pojemników  do segregacji o pojemności 1100 litrów dla każdego rodzaju odpadów segregowanych lub 
odpowiedniej pojemności pojemniki podziemne

i półpodziemne,

2) odpady zielone oraz roślinne odpady kuchenne  ulegające  biodegradacji - pojemnik

o pojemności 1100 litrów lub większy niezależnie od liczby osób korzystających.

§ 9. Właściciele działek rekreacyjnych i letniskowych, na których znajdują się budynki nie mające 
charakteru całorocznego, zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych w okresie

od 1 kwietnia do 31 października, deklarując odpowiednio prowadzenie selektywnego gospodarowania 
odpadami lub zbieranie odpadów zmieszanych – zgodnie z normami określonymi w § 8.

§ 10. 1. Dla właścicieli nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza inna niż 
wymieniona w § 11 ust. 1 i 3 i powstają odpady komunalne, na których częściowo zamieszkują mieszkańcy, 
ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości 
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli z takiego pojemnika korzystają 
w szczególności pracownicy lub klienci w liczbie:

1) nie więcej niż 10 osób – o  pojemności 120 litrów;

2) nie mniej niż 11 osób i nie więcej niż 20 osób – o  pojemności 240 litrów;

3) powyżej 20 osób – o pojemności  1100  litrów.
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2. Dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w ust. 1 ustala się minimalną pojemność pojemników (w 
tym worków) przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

1) papieru, szkła (bezbarwnego i kolorowego) , metalu i tworzyw sztucznych:

a) jeżeli z takich pojemników korzysta nie więcej niż 5 osób –jeden pojemnik 240 l lub dwa worki  do 
segregacji o minimalnej pojemności  110 litrów;

b) jeżeli z takich pojemników korzysta od 6 do 10 osób –dwa pojemniki 240 l lub cztery worki  do 
segregacji o minimalnej pojemności  110 litrów;

c) jeżeli z takich pojemników korzysta od 11 do 20 osób –  trzy  pojemniki 240 l lub osiem worków do 
segregacji o minimalnej pojemności  110  litrów;

d) jeżeli z takich pojemników korzysta więcej niż 20 osób –  jeden pojemnik 1100 l lub dziesięć worków do 
segregacji o minimalnej pojemności 110 litrów;

2) odpady zielone oraz roślinne odpady kuchenne  ulegające  biodegradacji worek o minimalnej pojemności 
110 litrów

§ 11. 1. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, na których 
prowadzona jest działalność gastronomiczna hotelarska, medyczna lub opiekuńcza minimalną pojemność 
pojemników przeznaczonych do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli 
z takiego pojemnika korzystają w szczególności pracownicy lub klienci w liczbie:

1) do 10 osób – 2 pojemniki o pojemności 240 litrów,

2) od 11 osób do 20 osób – o pojemności 1100 litrów,

3) powyżej 20 osób – 2 pojemniki o pojemności 1100 litrów.

2. Dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w ust. 1 ustala się minimalną pojemność pojemników 
lub worków przeznaczonych do:

1) selektywnego zbierania odpadów papieru, szkła (bezbarwnego i kolorowego), metalu

i tworzyw sztucznych:

a) jeżeli z takich pojemników korzysta nie więcej niż 5 osób –jeden pojemnik 240 l lub dwa worki  do 
segregacji o minimalnej pojemności  110 litrów;

b) jeżeli z takich pojemników korzysta od 6 do 10 osób –dwa pojemniki 240 l lub cztery worki  do 
segregacji o minimalnej pojemności  110 litrów;

c) jeżeli z takich pojemników korzysta od 11 do 20 osób –  trzy  pojemniki 240 l lub osiem worków do 
segregacji o minimalnej pojemności  110  litrów;

d) jeżeli z takich pojemników korzysta więcej niż 20 osób –  jeden pojemnik 1100 l lub dziesięć worków do 
segregacji o minimalnej pojemności 110 litrów;

2) odpady zielone oraz roślinne odpady kuchenne  ulegające  biodegradacji worek

o minimalnej pojemności 110 litrów

3. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, na których 
prowadzona jest działalność w zakresie użyteczności publicznej, w szczególności szkół, przedszkoli - 
minimalną objętość pojemników przeznaczonych do zbierania w sposób nieselektywny odpadów 
komunalnych, jeżeli z takiego pojemnika korzystają (w szczególności pracownicy oraz osoby korzystające 
z usług tych instytucji) osoby w liczbie:

1) nie więcej niż 20 – 240 l,

2) nie mniej niż 21 i nie więcej niż 40  – 2 x 240 l,

3) powyżej 40 – 1100 l lub ich wielokrotność.

4. Dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w ust. 3 ustala się minimalną pojemność pojemników 
lub worków przeznaczonych do:

1) selektywnego zbierania odpadów papieru, szkła (bezbarwnego i kolorowego), metalu

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 10 – Poz. 3936



i tworzyw sztucznych:

a) jeżeli z takich pojemników korzysta nie więcej niż 5 osób –jeden pojemnik 240 l lub dwa worki  do 
segregacji o minimalnej pojemności  110 litrów;

b) jeżeli z takich pojemników korzysta od 6 do 10 osób –dwa pojemniki 240 l lub cztery worki  do 
segregacji o minimalnej pojemności  110 litrów;

c) jeżeli z takich pojemników korzysta od 11 do 20 osób –  trzy  pojemniki 240 l lub osiem worków do 
segregacji o minimalnej pojemności  110  litrów;

d) jeżeli z takich pojemników korzysta więcej niż 20 osób –  jeden pojemnik 1100 l lub dziesięć worków do 
segregacji o minimalnej pojemności 110 litrów;

2) odpady zielone oraz roślinne odpady kuchenne  ulegające  biodegradacji, worek

o minimalnej pojemności 110 litrów

5. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, na których 
prowadzona jest działalność inna niż wymienione w ust. 1 i 3 minimalną pojemność pojemników 
przeznaczonych do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli z takiego 
pojemnika korzystają, w szczególności pracownicy lub klienci w liczbie:

1) do 10 osób – o pojemności 120 litrów,

2) od 11 osób do 20 osób – o pojemności 240 litrów,

3) powyżej 20 osób - o łącznej pojemności 480 litrów.

6. Dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w ust. 5 ustala się minimalną pojemność pojemników 
lub worków przeznaczonych do:

1) selektywnego zbierania odpadów papieru, szkła (bezbarwnego i kolorowego), metalu

i tworzyw sztucznych:

a) jeżeli z takich pojemników korzysta nie więcej niż 5 osób –jeden pojemnik 240 l lub dwa worki  do 
segregacji o minimalnej pojemności  110 litrów;

b) jeżeli z takich pojemników korzysta od 6 do 10 osób –dwa pojemniki 240 l lub cztery worki  do 
segregacji o minimalnej pojemności  110 litrów;

c) jeżeli z takich pojemników korzysta od 11 do 20 osób –  trzy  pojemniki 240 l lub osiem worków do 
segregacji o minimalnej pojemności  110  litrów;

d) jeżeli z takich pojemników korzysta więcej niż 20 osób –  jeden pojemnik 1100 l lub dziesięć worków do 
segregacji o minimalnej pojemności 110 litrów;

2) odpady zielone oraz roślinne odpady kuchenne  ulegające  biodegradacji, worek

o minimalnej pojemności 110 litrów

7. Dla właścicieli zespołów garaży wolnostojących ustala się minimalną pojemność pojemników lub 
worków do zbierania odpadów niesegregowanych (zmieszanych odpadów komunalnych) - pojemnik lub worek 
80 l na jedno miejsce postojowe.

8. Dla cmentarzy ustala się minimalną pojemność pojemnika do zbierania niesegregowanych (zmieszanych 
odpadów komunalnych) na 1100 litów z wyłączeniem cmentarzy wojennych

9. Dla nieruchomości, o których mowa w ust. 8 ustala się pojemniki o minimalnej pojemności  240 litrów 
przeznaczone do selektywnego zbierania: odpadów papieru, szkła (bezbarwnego

i kolorowego), metalu i tworzyw sztucznych.

1) odpady zielone ulegające  biodegradacji, worek o minimalnej pojemności 110 litrów

§ 12. 1. Określa  się  rodzaje  i pojemność worków przeznaczonych do selektywnego zbierania  odpadów 
przez właścicieli nieruchomości:

1) Worki i pojemniki muszą odpowiadać polskim normom PN-EN 840 lub
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PN-EN 13071- 2+A1:2013-12E;

2) Pojemność worków winna wynosić od 60 l do 120 l;

3) Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować worki, pojemniki lub pokrywy pojemników 
podziemnych o następujących ujednoliconych kolorach:

a) NIEBIESKI oznaczony napisem "Papier" z przeznaczeniem na odpady z papieru, w tym tektury, odpady 
opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury

b) ŻÓŁTY oznaczony napisem "Metale i tworzywa sztuczne" z przeznaczeniem na odpady metali, w tym 
odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw 
sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe;

c) ZIELONY oznaczony napisem "Szkło" z przeznaczeniem na szkło odpady ze szkła,

w tym odpady opakowaniowe ze szkła;

d) BRĄZOWY oznaczony napisem "Bio" z przeznaczeniem na odpady zielone oraz roślinne odpady 
kuchenne  ulegające  biodegradacji ;

e) SZARY z przeznaczeniem na popiół.

4) Przeterminowane leki należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazać je do 
specjalistycznych pojemników znajdujących się w aptekach na terenie Gminy lub do punktu selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych;

5) Zużyte baterie i akumulatory należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać je do 
specjalistycznych pojemników znajdujących się w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 
w szkołach, świetlicach i sklepach;

6) Odpady budowlane należy gromadzić w specjalistycznych workach, pojemnikach lub kontenerach, 
uniemożliwiających pylenie.

2. Pojemniki przeznaczone na zmieszane odpady komunalne muszą być opatrzone naklejką

z napisem  „ODPADY ZMIESZANE”

§ 13. Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach przeznaczonych 
do użytku publicznego oraz częstotliwość ich opróżniania:

1. Na chodnikach i przystankach komunikacji publicznej - kosze uliczne o pojemności od  35   do 75 l,

2. Na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą, a jeśli jej nie ma to w sąsiedztwie 
oznaczenia przystanku,

3. Częstotliwość opróżniania koszy ustawionych na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w 
szczególności chodnikach, parkach, placach, przystankach komunikacyjnych i zieleńcach, winna być 
dostosowana do potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu, nie dopuszczając do przepełnienia koszy, 
a podczas imprez masowych kosze i pojemniki powinny być opróżniane na bieżąco.

§ 14. Ustala się standardy utrzymania pojemników i miejsc zbierania i gromadzenia odpadów przed ich 
odebraniem przez przedsiębiorcę w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym:

1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki w stanie czystości

zarówno· na zewnętrznej jak i wewnątrz;

2. Pojemnik nie powinien być uszkodzony lub pozbawiony, np. pokrywy;

3. Pojemniki na odpady powinno się okresowo dezynfekować.

§ 15. Ustala się zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów:

1. Na terenie nieruchomości pojemniki na odpady należy przetrzymywać w miejscu  dostępnym dla 
pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady bez konieczności otwierania wejścia na teren 
nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu odbioru, zgodnie 
z harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości położonej przy drodze 
publicznej;
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2. W przypadku nieruchomości wewnętrznej, położonej wewnątrz nieruchomości większej oraz 
nieruchomości, do której brak jest dojazdu drogą publiczną, pojemniki należy wystawić         w najbliższym 
dostępnym miejscu przy drodze publicznej,

3. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu 
uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach, za zgodą właściciela drogi prywatnej;

§ 16. 1. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki papieru nie wolno wrzucać:

1) ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych

2) papieru lakierowanego i powleczonego folią

3) papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego

4) kartonów po mleku i napojach

5) papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych

6) tapet

7) pieluch jednorazowych i podpasek

8) zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych

9) ubrań

2. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki metali i tworzyw sztucznych  
nie wolno wrzucać:

1) kalki technicznej,

2) opakowań z zawartością np. żywnością, wapnem, cementem,

3) tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii,

4) opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach,

5) opakowań po środkach ochrony roślin,

6) butelek i pojemników z zawartością

7) opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych

8) metali  łączonych z innymi materiałami, np. gumą

9) części samochodowych

10) zużytych baterii i akumulatorów

11) zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

3. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki szkła opakowaniowego nie wolno 
wrzucać:

1) ceramiki (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki, fajansu, kryształów ),

2) luster,

3) szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości,

4) szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone),

5) szyb samochodowych,

6) Szkła okularowego

7) Szkła żaroodpornego

8) Zniczy z zawartością wosku

9) Żarówek i świetlówek

10) Reflektorów
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11) Opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych

12) Monitorów i lamp telewizyjnych

13) Termometrów i strzykawek

4. Do pojemników i  worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zielonych oraz roślinnych 
odpadów kuchennych  ulegających  biodegradacji nie wolno wrzucać:

1) resztek żywności pochodzenia zwierzęcego np. mięsa, kości, serów, wędlin

2) oleju jadalnego

3) odchodów zwierząt

4) popiołu z węgla kamiennego

5) leków

6) drewna impregnowanego

7) płyt wiórowych i MDF

8) ziemi i kamieni

9) innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

5. Do pojemników przeznaczonych na zmieszane odpady komunalne nie wolno wrzucać:

1) popiołu,

2) gruzu,

3) styropianu,

4) kamieni,

5) piachu,

6) odpadów niebezpiecznych,

7) leków,

8) olejów silnikowych, smarów,

9) opakowań po środkach toksycznych,

10) odchodów zwierzęcych.

6. Odbiór popiołu odbywa się w systemie workowym jedynie we wskazanych

w harmonogramie terminach.

Rozdział 5.
INNE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 

DLA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

§ 17. 1. Odpady komunalne  odbierane od właścicieli nieruchomości przez  przedsiębiorcę

podlegają unieszkodliwieniu w następujący sposób:

1) odpady zmieszane, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, odpady zielone – przedsiębiorca 
przekazuje obowiązkowo do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, wskazanej 
w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami,

a w przypadku jej braku – do instalacji zastępczej,

2) odpady selektywnie zebrane – przedsiębiorca przekazuje podmiotowi uprawnionemu celem recyklingu, 
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami.
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Rozdział 6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18. Wszelkie nieprawidłowości dotyczące stanu czystości i porządku na terenie gmin należących do 
Związku można zgłaszać do biura Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej.
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