
UCHWAŁA NR L/327/2014
RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE

z dnia 31 stycznia 2014 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Hrubieszowa

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 oraz art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. 
j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art.4 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 1399, z późn. zm.), po zasięgnięciu 
opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego - Rada Miejska w Hrubieszowie uchwala, co 
następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Hrubieszowa stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXXVIII/253/2013 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 25 marca 2013r. 
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Hrubieszowa (Dz. Urz. Woj. 
Lubelskiego z 2013r., poz.2699).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubelskiego.

 

 Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Eugeniusz Paczała

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 4 marca 2014 r.

Poz. 974
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Załącznik do uchwały nr L/327/2014 
Rady Miejskiej w Hrubieszowie 
z dnia 31 stycznia 2014 r. 

 
 
 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU 
NA TERENIE MIASTA HRUBIESZOWA 

 
Rozdział I 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 

Regulamin określa zasady utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości 
położonych na obszarze Gminy Miejskiej Hrubieszów. 

 
Rozdział II 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie 
nieruchomości 

 
§ 2 

Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie 
nieruchomości poprzez selektywne zbieranie odpadów komunalnych w zakresie: 

a) papieru i tektury, 
b) opakowań szklanych w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe, 
c) tworzyw sztucznych, 
d) metali, 
e) opakowań wielomateriałowych, 
f) zużytych baterii i akumulatorów, 
g) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
h) przeterminowanych leków, 
i) chemikaliów (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itp.) 
j) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 
k) odpadów remontowo-budowlanych, 
l) zużytych opon, 
m) odpadów zielonych, 

 
§ 3 

1. Odpady komunalne, poza przypadkami określonymi w ustępach: 4 i 5 mogą być zbierane jedynie 
w zamkniętych i szczelnych pojemnikach oraz workach określonych w rozdziale III niniejszego 
regulaminu, znajdujących się na terenie nieruchomości. 

2. Kompostowanie odpadów na terenach nieruchomości nie może być uciążliwe dla użytkujących 
nieruchomości sąsiednie, a w szczególności kompostowane odpady nie mogą ulegać zagniwaniu. 
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3. W przypadku braku możliwości kompostowania odpadów zielonych powstających w wyniku 
pielęgnacji zieleni (usunięte chwasty, wygrabione liście, skoszona trawa, wycięte gałęzie drzew              
i krzewów) na terenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, należy je gromadzić                  
w workach i wystawiać przed posesję w terminach określonych w harmonogramie lub dostarczać 
do punktu selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych. 

4. Odpady remontowo-budowlane należy gromadzić w odrębnych pojemnikach lub                         
w wyznaczonym miejscu na nieruchomości i dostarczać do punktu selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych niezwłocznie po zakończeniu etapu remontu, budowy lub rozbiórki,                 
w ramach których powstały. 

5. Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy gromadzić 
odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych w wydzielonym miejscu na terenie 
nieruchomości i przekazywać podmiotowi świadczącemu usługi w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych, dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub usuwać 
w sposób określony w przepisach uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie regulujących 
szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości zamieszkanych, z terenu miasta Hrubieszowa i zagospodarowania tych 
odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 

6. Chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, przeterminowane leki należy dostarczać 
do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

 
§ 4 

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do:  

1) uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż 
nieruchomości niezwłocznie, jednak nie później niż w dniu ich powstania; 

2) gromadzenia zanieczyszczeń, o których mowa w pkt 1 w miejscu niepowodującym zakłóceń              
w ruchu pieszych lub pojazdów, w szczególności niedozwolone jest zgarnianie śniegu,                  
lodu lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię, dopuszcza się możliwość pryzmowania 
śniegu i lodu na krawędzi chodnika lub w pasie zieleni przyulicznej. 

2. Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia uprzątnięte z przystanków komunikacyjnych                         
oraz dróg publicznych należy gromadzić poza terenem przystanku komunikacyjnego w sposób 
nieutrudniający zatrzymywania się pojazdów oraz wsiadania i wysiadania pasażerów. 

 

§ 5 

1. Mycie i naprawa pojazdów samochodowych w miejscach publicznych, poza myjniami                                      
i warsztatami naprawczymi, są dozwolone wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych. 

2. Dopuszcza się mycie pojazdów samochodowych na terenach nieruchomości nie służących                  
do użytku publicznego. W takim przypadku ścieki nie mogą spływać poza teren nieruchomości                   
a wody i ziemia mają być zabezpieczone przed szkodliwym wpływem ścieków powstających 
podczas mycia pojazdów.  

3. Naprawa pojazdów samochodowych, związana z ich bieżącą eksploatacją, jest dozwolona             
na terenie nieruchomości, pod warunkiem, że nie spowoduje to uciążliwości dla osób 
użytkujących nieruchomość oraz użytkowników nieruchomości sąsiednich.  
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Rozdział III 
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania 

odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych. 
Warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim 

stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. 
 

§ 6 

1. Pojemniki i worki przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych mają być                             
w dobrym stanie technicznym, szczelne, zamknięte i z zewnątrz czyste. 

2. Nieruchomości, na których powstają odpady komunalne muszą być wyposażone w taką ilość 
pojemników lub worków służących do gromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów,               
która zapewnia ich  pomieszczenie. 

3. Jeżeli w obrębie nieruchomości nie ma możliwości ustawienia pojemnika, dopuszcza się 
gromadzenie odpadów tylko w workach.  

§ 7 

 Do zbierania odpadów komunalnych mogą być stosowane następujące pojemniki i worki: 

a) pojemniki o pojemnościach: 110 l, 120 l, 240 l i 1100 l; 
b) kontenery KP-7; 
c) worki z tworzywa sztucznego o pojemności od 60l do 120l, tylko do odpadów zbieranych 

selektywnie, różniące się kolorami, w szczególności:  
− niebieski – na papier i tekturę, 
− żółty – na tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, 
− biały – na szkło opakowaniowe bezbarwne, 
− zielony – na szkło opakowaniowe kolorowe; 
− brązowy – na odpady zielone; 

§ 8 

1. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych zmieszanych na terenach nieruchomości, na których zamieszkuje: 

a) nie więcej niż 5 osób – 110 l, 
b) od 6 do 9 osób – 220 l, 
c) powyżej 9 osób – 330 l. 

2. Ustala się następujące minimalne pojemności pojemników do zbierania odpadów komunalnych 
zmieszanych, w jakie powinna być wyposażona nieruchomość, na której nie zamieszkują 
mieszkańcy:  

a) dla szpitali, szkół, hoteli, zakładów zatrudniających co najmniej 20 osób – 1100 l. 
b) dla pozostałych nieruchomości niezamieszkanych, na których są wytwarzane odpady 

komunalne – 110 l. 
§ 9 

1. Uliczne kosze na odpady, w które wyposaża się nieruchomości przeznaczone do użytku 
publicznego oraz chodniki,  mają mieć pojemność nie mniejszą niż 20 l. Uliczne kosze na odpady 
nie mogą być połamane, dziurawe, skorodowane i brudne na zewnątrz. Miejsce ustawienia 
ulicznych koszy na odpady ma być uprzątnięte. 
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2. Uliczne kosze na odpady należy rozmieszczać tak, aby odległość pomiędzy nimi nie była  
większa niż 300 m.  

3. Na przystankach komunikacji publicznej kosze uliczne muszą być ustawione bezpośrednio przy 
wiacie przystankowej, a w przypadku jej braku, bezpośrednio przy znaku przystankowym. 
 

Rozdział IV 
Częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych  

i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych                
do użytku publicznego 

 
 § 10 

1. Odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów ulegających biodegradacji, 
zgromadzonych w pojemnikach lub workach, ma się odbywać: 

a) w zabudowie wielorodzinnej oraz z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy - 
nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie, 

b) w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej - nie rzadziej niż 1 raz na cztery tygodnie. 

2. Odbieranie odpadów posegregowanych innych niż wymienione w ust.1 ma się odbywać                 
nie rzadziej niż 1 raz na cztery tygodnie. 

3. Częstotliwość i terminy opróżniania ulicznych koszy na odpady muszą zapobiegać                         
ich przepełnianiu się lub zagniwaniu zawartości. Uliczne kosze na odpady należy opróżniać nie 
rzadziej niż 2 razy na tydzień. 

  

§ 11 

 Zbiorniki na nieczystości ciekłe mają być opróżnianie z częstotliwością zapewniającą 
niedopuszczanie do ich przepełnienia, bądź wylewania się zawartości na powierzchnię terenu, jednak 
nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. 
 

Rozdział V 
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed 

zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 
przeznaczonych do użytku wspólnego  

 
 

 § 12 

Zwierzęta domowe, a w szczególności psy i koty, powinny być utrzymywane tak,                                                
aby nie stanowiły uciążliwości dla osób trzecich, w tym nie zakłócały ciszy, szczególnie w porze 
nocnej, przez wycie, szczekanie lub inne głośne zachowanie. 
 

 § 13 

1. Na terenach przeznaczonych do użytku wspólnego psa należy prowadzić na smyczy, a psa 
agresywnego lub rasy uznawanej za agresywną, na smyczy i w kagańcu. 
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2. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone jedynie w miejscach mało uczęszczanych i tylko                  
w przypadku, gdy posiadacz psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego 
zachowaniem. 

3. Psy agresywne lub rasy uznawanej za agresywną mogą być zwolnione ze smyczy,                                                       
przy zachowaniu wymagań określonych w ust. 2,  pod warunkiem, że mają założony kaganiec. 

4. Zabrania się wypuszczania psów bez dozoru poza teren swojej nieruchomości, a w budynkach 
wielolokalowych poza obręb mieszkania. 

§ 14 

 

Właściciel lub opiekun zwierzęcia domowego ma obowiązek: 

1) zabezpieczenia nieruchomość, po której pies porusza się swobodnie, w taki sposób,                             
aby zapobiec możliwości wydostania się psa poza jej granicę oraz umieszczenia                                   
w widocznym miejscu tabliczki informującej, że na posesji znajduje się pies; 

2) niezwłocznego sprzątnięcia zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe                           
na terenach przeznaczonych do użytku wspólnego. 

 
 

Rozdział VI 

Wymagania w zakresie utrzymania zwierząt gospodarskich 
na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej 

 
 

§ 15 

Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zabrania się: 

1) utrzymywania zwierząt gospodarskich, jeżeli będzie to stwarzało nadmierną uciążliwość dla 
osób trzecich, w szczególności przez odór lub hałas i zanieczyszczanie sąsiednich 
nieruchomości lub części tej samej nieruchomości użytkowanej przez inne osoby; 

2) utrzymywania zwierząt gospodarskich na nieruchomościach zabudowanych budynkami 
wielolokalowymi; 

3) gromadzenia obornika poza pomieszczeniami inwentarskimi. Powstałe w związku                                  
z utrzymywaniem zwierząt gospodarskich: obornik, gnojówkę i inne odpady należy 
systematycznie usuwać z nieruchomości; 

4) przechowywania kiszonek. 
 
 

§ 16 

Właściciele zwierząt gospodarskich zobowiązani są do niezwłocznego usuwania nieczystości 
pozostawionych przez te zwierzęta na terenach publicznych. 
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Rozdział VII 
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

 
§ 17 

W zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej oraz na terenie ogrodów działkowych powstające 
w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone powinny być             
w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie, np. poprzez 
kompostowanie w przydomowych kompostownikach. 

 
 
 
 
 

Rozdział VIII 
Obowiązki w zakresie deratyzacji 

 
§ 18 

Nakłada się obowiązek deratyzacji w: 

a) budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, 
b) zakładach żywienia zbiorowego, 
c) zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego, 
d) zakładach przemysłowych, handlowych, usługowych, magazynach, 
e) zakładach nauczania i wychowania, 
f) obiektach służby zdrowia, 
g) urzędach i biurach. 

 
§ 19 

1. Właściciele nieruchomości, o których mowa w § 18 zobowiązani są do przeprowadzania 
deratyzacji co najmniej raz w roku w miesiącu październiku. 

2. W przypadku wystąpienia dużej populacji gryzoni stwarzającej zagrożenie sanitarne, właściciele 
nieruchomości obowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji niezwłocznie. 

 

 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Eugeniusz Paczała  
 

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 7 – Poz. 974


		2014-03-04T15:56:33+0000
	Polska
	Paweł Chruściel; Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




