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UCHWAŁA NR XLI/297/2017
RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE
z dnia 30 czerwca 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej
Hrubieszów
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 2016 r. poz. 446 z późn. zm.). oraz art.4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250), po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego - Rada Miejska w Hrubieszowie uchwala, co następuje:
§ 1. W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów, stanowiącym
załącznik do uchwały nr XXVI/199/2016 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów (Dz. Urz. Woj.
Lubelskiego z 2016r. poz. 3161), wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na
nieruchomości poprzez selektywne zbieranie odpadów komunalnych następujących frakcji:

terenie

a) papieru,
b) szkła,
c) tworzyw sztucznych,
d) metali,
e) opakowań wielomateriałowych,
f) zużytych baterii i akumulatorów,
g) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
h) przeterminowanych leków,
i) chemikaliów,
j) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
k) odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne,
l) zużytych opon,
m) odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.”;
2) w § 3 ust.6 wykreśla się słowa: „przeterminowane leki”, a po ust.6 dodaje się ust.7 w brzmieniu:
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„7. Przeterminowane leki należy dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
lub wrzucać do znajdujących się w aptekach pojemników.”;
3) w § 4 ust.1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż
nieruchomości oraz na części nieruchomości służących do użytku publicznego niezwłocznie, jednak
nie później niż w dniu ich powstania;”;
4) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 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 w zabudowie jednorodzinnej i małych wspólnotach mieszkaniowych oraz na
nieruchomościach, o których mowa w § 8 ust.3 lit. b.”;
5) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 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) od 10 do 19 osób – 480 l,
d) od 20 do 29 osób – 660 l,
e) od 30 do 60 osób – 1100 l,
f) dla większej ilości osób – 1100 l na każde 60 osób.
2. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych segregowanych na terenach nieruchomości, na których zamieszkuje:
1) z metale i tworzywa sztuczne:
a) od 10 do 19 osób – 240 l,
b) od 20 do 29 osób – 330 l,
c) od 30 do 59 osób –480 l,
d) od 60 do 120 osób – 1100 l,
e) dla większej ilości osób – 1100 l na każde 120 osób.
2) na każdą z frakcji: papier, szkło, odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem
bioodpadów:
a) od 10 do 19 osób – 120 l,
b) od 20 do 29 osób – 240 l,
c) od 30 do 79 osób –330 l,
d) od 80 do 150 osób – 1100 l,
e) dla większej ilości osób – 1100 l na każde 150 osób.
3. Ustala się następujące minimalne pojemności pojemników do zbierania odpadów komunalnych
zmieszanych, w jakie powinna być wyposażona nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy:
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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.
4. Ustala się następujące minimalne pojemności pojemników do zbierania odpadów komunalnych
segregowanych, w jakie powinna być wyposażona nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy:
a) dla szpitali, szkół, hoteli, zakładów zatrudniających co najmniej 20 osób – 330 l,
b) dla pozostałych nieruchomości niezamieszkanych, na których są wytwarzane odpady
komunalne – pojemniki lub worki 110 l.”;
6) § 9 ust.2 otrzymuje brzmienie:
„2. Uliczne kosze na odpady należy rozmieszczać tak, aby odległość pomiędzy nimi nie była większa
niż:
a) 100 m na ulicach: 3-go Maja, Kilińskiego, Partyzantów, Bolesława Prusa, mjr Henryka
Dobrzańskiego „Hubala”, Plac Wolności, St. Staszica, Ludna, Targowa, Rynek, Plac
Staszica, Prosta, Narutowicza, Józefa Piłsudskiego, Listopadowa oraz w parkach,
b) 300 m na pozostałych ulicach.”;
7) § 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10. 1. Odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów ulegających biodegradacji,
zgromadzonych w pojemnikach lub workach, ma się odbywać:
a) z budynków wielolokalowych - nie rzadziej niż jeden raz na tydzień w okresie od kwietnia
do października i nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie w okresie od listopada
do marca,
b) w zabudowie jednorodzinnej oraz z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy
- nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie.
2. Odbieranie odpadów posegregowanych innych niż wymienione w ust.1 ma się odbywać
nie rzadziej niż jeden raz na cztery tygodnie.
3. Częstotliwość i terminy opróżniania ulicznych koszy na odpady
ich przepełnianiu. Uliczne kosze na odpady należy opróżniać nie rzadziej niż:

muszą

zapobiegać

a) trzy razy na tydzień za wyjątkiem określonym w lit. b,
b) w okresie od kwietnia do października codziennie na ulicach wymienionych w § 9 ust.2 lit.
a.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubelskiego za wyjątkiem § 1 pkt 6 i pkt 7, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Anna Świstowska

