UCHWAŁA NR XXXV/280/2014
RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM
z dnia 6 listopada 2014 r.
w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Ośno Lubuskie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.), po
zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XX/168/2013 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Ośno Lubuskie wprowadza się następujące
zmiany:
1. § 4 otrzymuje brzmienie „Określa się rodzaje urządzeń przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów
komunalnych na terenach przeznaczonych do użytku publicznego.”
2. § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie "Na chodnikach, przystankach komunikacji publicznej, parkach, skwerach,
placach zabaw i innych terenach rekreacyjnych zmieszane odpady komunalne należy gromadzić w koszach
ulicznych o pojemności od 30 do 70 litrów.''
3. § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie "Właściciel nieruchomości niezamieszkałej przy jej wyposażaniu
w urządzenia przeznaczone do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych zobowiązany jest do
dostosowania pojemności pojemników uwzględniającej poniższe wytyczne:
1) dla budynków przeznaczonych dla administracji publicznej, innych budynków biurowych oraz budynków
zawierających pomieszczenia biurowe lub socjalne poza wymienionymi poniżej – 10 litrów/ 1 pracownika/1
tydzień, jednak co najmniej 1 pojemnik o pojemności 60 litrów,
2) dla ośrodków zdrowia, gabinetów lekarskich oraz aptek - 10 litrów/1 pracownika/1 tydzień, jednak co najmniej
1 pojemnik o pojemności 60 litrów,
3) dla szkół wszelkiego typu, żłobków i przedszkoli – 3 litry/1 ucznia, pracownika/1 tydzień,
4) hotele, pensjonaty, motele, domy gościnne, obiekty agroturystyczne, pola namiotowe – 15 litrów/1 miejsce
noclegowe/1 tydzień,
5) dla lokali handlowych – 3 litry/1m2 /1 tydzień, jednak co najmniej 1 pojemnik o pojemności 120 litrów,
6) dla lokali gastronomicznych -15 litrów/1 miejsce konsumpcyjne/1 tydzień, jednak co najmniej 1 pojemnik
o pojemności 120 l, dotyczy to także miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu,
7) dla ogródków działkowych – 10 litrów na każdą działkę w okresie od 01 kwietnia do 31 października oraz 5 l
poza tym okresem,
8) dla budynków rekreacji indywidualnej, przeznaczonych do okresowego wypoczynku rodzinnego – co najmniej
1 pojemnik o pojemności 120 litrów/tydzień,
9) dla cmentarzy – 0,5 litra/m2 powierzchni,
10) dla targowisk – 3 litry/ m2 powierzchni,
11) dla innych nieruchomości niezamieszkałych niewymienionych powyżej – co najmniej 1 pojemnik
o pojemności 120 litrów."
4. § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie "Segregacja odpadów komunalnych w nieruchomościach niezamieszkałych,
które zostaną wyposażone w urządzenia do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych, których łączna
pojemność nie przekracza 1100 l odbywa się w workach z folii HDPE 120 l, natomiast w nieruchomościach
niezamieszkałych, które zostaną wyposażone w urządzenia bądź urządzenie do zbierania zmieszanych odpadów
komunalnych o łącznej pojemności wynoszącej od 1100 l odbywa się w urządzeniach przystosowanych do
segregacji odpadów komunalnych".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ośna Lubuskiego.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z dniem
1 kwietnia 2015 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Henryk Łapko
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UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY NR XXXV/280/2014
RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM
Z dnia 6 listopada 2014 r.
w sprawie zmiany regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Ośno Lubuskie

W celu ujednolicenia gospodarowania odpadami

komunalnymi Gmina Ośno Lubuskie planuje od 01

kwietnia 2015 r. odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. W związku z powyższym zaistaniała konieczność
uszczegółowienia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Ośno Lubuskie
odnośnie zapisów dotyczących rodzaju urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości niezamieszkałych. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne będą zobowiązani do dostosowania pojemności urządzeń przeznaczonych do
zbierania zmieszanych odpadów komunlanych w zależności od charakteru prowadzonej działalności według
wskazanych wytycznych. Uszczegółowiono również zapis dotyczący urządzeń przeznaczonych do segregacji
odpadów prowadzonej na terenach nieruchomości niezamieszkałych. Zmiany do Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Ośno Lubuskie zostały pozytywnie zaopiniowane przez
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach.
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