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UCHWAŁA NR XXVII-457/2013
RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU
z dnia 20 czerwca 2013 r.

zmiany Uchwały Nr XXIII - 357/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 21.12.2012 r. w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Lębork
Na podstawie:
- art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594),
- art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.)
uchwala się co następuje:
§ 1. Załącznik do Uchwały Nr XXIII – 357/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 21 grudnia 2012 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Lębork otrzymuje brzmienie
jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lęborka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Adam Stenka
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII-457/2013
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 20 czerwca 2013 r.
Regulamin utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Miasto Lębork zwany dalej Regulaminem
RozdziałI
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto
Lębork.
§ 2. Treść Regulaminu pozostaje w ścisłym związku z pojęciami i definicjami zawartymi w ustawach:
1) z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze
zm.),
2) z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz.21),
3) z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495 ze.
zm.),
4) z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 133, poz.
921 ze zm.),
5) z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.)
R o z d z i a ł II
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 3. 1. Każda nieruchomość, na której wytwarzane są odpady komunalne, jest miejscem prowadzenia
selektywnego zbierania odpadów w zakresie określonym w Regulaminie.
2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania, a odbierający odpady
do selektywnego odbierania odpadów komunalnych, obejmujących:.
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, z zastrzeżeniem pkt. 2-8,
2) szkło,
3) tworzywa sztuczne, papier, metale oraz opakowania wielomateriałowe,
4) komunalne odpady zielone ulegające biodegradacji,
5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
6) meble i inne odpady wielkogabarytowe, a także zużyte opony,
7) powstające w gospodarstwach domowych przeterminowane leki i chemikalia oraz zużyte baterie
i akumulatory,
8) odpady budowlane i rozbiórkowe.
3. Odpady, o których mowa w ust. 2, z wyłączeniem wymienionych w pkt. 5, 6 i 7 należy zbierać
w pojemnikach określonych w rozdziale III.
§ 4. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych
zanieczyszczeń z części nieruchomości służącej do użytku publicznego, poprzez:
1) uprzątnięcie mechaniczne lub ręczne,
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2) usunięcie lodu za pomocą środków chemicznych prawnie dopuszczonych do
tego celu.
2. Właściciel nieruchomości ma obowiązek uprzątnąć zanieczyszczenia wskazane w ust. 1
w sposób niezanieczyszczający jezdni i dróg dla rowerów.
§ 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie na własnej posesji
przy użyciu czystej wody bądź środków ulegających biodegradacji.
2. Mycie pojazdów na własnej posesji może być dokonywane wyłącznie w części obejmującej nadwozie
pojazdu.
3. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi może odbywać się wyłącznie
w zakresie obejmującym drobne naprawy własnych samochodów oraz pod warunkiem:
1) niepowodowania uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości oraz negatywnego oddziaływania
na środowisko, w tym emisji hałasu lub spalin,
2) gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych,
3) zabezpieczenia przed przedostawaniem się płynów samochodowych do środowiska.
R o z d z i a ł III
Rodzaj 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. W celu realizacji obowiązku utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Lębork stosować należy:
1) worki o minimalnej pojemności 35 litrów wykonane z folii polietylenowej LDPE lub HDPE o grubości
dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów, uniemożliwiającej rozerwanie się worka,
2) worki o minimalnej pojemności 500 litrów wykonane z tkaniny foliowanej lub niefoliowanej – do zbierania
odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
3) pojemniki inne niż worki, o pojemności co najmniej 60 litrów, wykonane z tworzywa sztucznego,
4) pojemniki o pojemności co najmniej 110 litrów wykonane z metalu.
2. Pojemniki określone w ust. 1, przeznaczone do gromadzenia odpadów określonych w § 3 ust. 2 pkt. 2, 3 i
4 powinny być utrzymane w kolorach:
1) zielonym – w zakresie obejmującym pojemniki do gromadzenia szkła,
2) żółtym – w zakresie obejmującym pojemniki do gromadzenia tworzyw sztucznych, papieru, metali oraz
opakowań wielomateriałowych,
3) brązowym – w zakresie obejmującym pojemniki do gromadzenia komunalnych odpadów zielonych
ulegających biodegradacji,
3. Pojemniki, o których mowa w ust. 1 pkt. 3 i 4, powinny spełniać wymogi techniczne, pozwalające na ich
opróżnianie przy użyciu specjalistycznego sprzętu (śmieciarki) przedsiębiorcy odbierającego odpady od
właścicieli nieruchomości.
4. Pojemniki, o których mowa w ust. 2 powinny posiadać nadruk w kolorze czarnym o powierzchni
1500 cm2, z następującą treścią:
1) „SZKŁO” – w przypadku pojemników na odpady, określonych w ust. 2 pkt. 1,
2) „TWORZYWA SZTUCZNE, PAPIER, METAL, OPAKOWANIA
w przypadku pojemników na odpady, określonych w ust. 2 pkt. 2,

WIELOMATERIAŁOWE” –

3) „ODPADY ZIELONE” – w przypadku pojemników na odpady, określonych w ust. 2 pkt. 3.
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5. W okresie do 30.06.2015 r. dopuszcza się stosowanie pojemników w kolorach innych niż wskazane
w ust. 2, pod warunkiem oznaczenia ich zgodnie z ust. 4.
6. Dopuszcza się kompostowanie odpadów zielonych i odpadów kuchennych ulegających biodegradacji na
terenie nieruchomości, na której odpady te powstały, w sposób nieuciążliwy dla użytkowników nieruchomości
sąsiednich. Usytuowanie kompostowników na nieruchomości winno być zgodne z obowiązującymi przepisami
prawnymi.
7. Zbieranie komunalnych odpadów zmieszanych oraz odpadów, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt. 2 – 4, na
nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, następuje
w pojemnikach, o których mowa w ust. 1 pkt. 3 lub 4.
8. Przekazywanie komunalnych odpadów zmieszanych w workach dopuszcza się wyłącznie w sytuacji, gdy
objętość odpadów, jakie powstały na nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, przekroczyła objętość
określoną w ust. 9 pkt. 1.
9. Pojemniki przeznaczone do zbierania komunalnych odpadów zmieszanych powinny być dostosowane
do indywidualnych potrzeb właściciela, jednakże opróżniane w dwutygodniowym cyklu odbioru powinny mieć
łączną pojemność, odpowiadającą co najmniej:
1) 30 litrom na każdego mieszkańca nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy,
2) 1 litrowi na każdego pracownika i ucznia dla budynku użyteczności publicznej i placówek oświatowych,
3) 15 litrom na każde 10 m2 powierzchni użytkowej lokalu handlowego, jednak co najmniej jeden pojemnik
o pojemności 110 litrów na jeden lokal,
4) 5 litrom na jedno siedzące miejsce konsumpcyjne lokalu gastronomicznego, jednak co najmniej jeden
pojemnik o pojemności 110 litrów na jeden lokal,
5) 60 litrom dla lokali gastronomicznych nieposiadających siedzących miejsc konsumpcyjnych,
6) 60 litrom na każdych 10 pracowników dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych,
7) 10 litrom na jedno łóżko dla domów opieki, hoteli, pensjonatów oraz innych nieruchomości o podobnej
funkcji,
8) 30 litrom na każdą działkę dla rodzinnych ogrodów działkowych w okresie od 01 kwietnia do 30 listopada
każdego roku i 3 litrom poza tym okresem.
10. Do ustalenia siedzących miejsc konsumpcyjnych, o których mowa w ust. 9 pkt. 4, dolicza się miejsca
konsumpcyjne usytuowane w ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu.
11. Pojemność pojemników, o których mowa w ust. 9, może być proporcjonalnie mniejsza, pod warunkiem
opróżniania i wywozu odpadów w nich zgromadzonych częściej niż co dwa tygodnie.
12. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów ze szkła, opróżniane jeden raz w miesiącu powinny
mieć łączną pojemność, odpowiadającą co najmniej:
1) 8 litrom na każdego mieszkańca nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy,
2) 0,25 litra na każdego pracownika i ucznia dla budynku użyteczności publicznej i placówek oświatowych,
3) 4 litrom na każde 10 m2 powierzchni użytkowej lokalu handlowego, jednak co najmniej jeden pojemnik
o pojemności 110 litrów na jeden lokal,
4) 1 litrowi na jedno siedzące miejsce konsumpcyjne lokalu gastronomicznego, jednak co najmniej jeden
pojemnik o pojemności 110 litrów na jeden lokal,
5) 60 litrom dla lokali gastronomicznych nieposiadających siedzących miejsc konsumpcyjnych,
6) 15 litrom na każdych 10 pracowników dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych,
7) 3 litrom na jedno łóżko dla domów opieki, hoteli, pensjonatów oraz innych nieruchomości o podobnej
funkcji,
8) 8 litrom na każdą działkę dla rodzinnych ogrodów działkowych w okresie od 01 kwietnia do 30 listopada
każdego roku i 3 litrom poza tym okresem.
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13. Pojemniki przeznaczone do zbierania tworzyw sztucznych, papieru, metali oraz opakowań
wielomateriałowych, opróżniane jeden raz w miesiącu powinny mieć łączną pojemność, odpowiadającą co
najmniej:
1) 60 litrom na każdego mieszkańca nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy,
2) 2 litrom na każdego pracownika i ucznia dla budynku użyteczności publicznej i placówek oświatowych,
3) 30 litrom na każde 10 m2 powierzchni użytkowej lokalu handlowego, jednak co najmniej jeden pojemnik
o pojemności 110 litrów na jeden lokal,
4) 10 litrom na jedno siedzące miejsce konsumpcyjne lokalu gastronomicznego, jednak co najmniej jeden
pojemnik o pojemności 110 litrów na jeden lokal,
5) 120 litrom dla lokali gastronomicznych nieposiadających siedzących miejsc konsumpcyjnych,
6) 120 litrom na każdych 10 pracowników dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych,
7) 20 litrom na jedno łóżko dla domów opieki, hoteli, pensjonatów oraz innych nieruchomości o podobnej
funkcji,
8) 60 litrom na każdą działkę dla rodzinnych ogrodów działkowych w okresie od 01 kwietnia do 30 listopada
każdego roku i 3 litrom poza tym okresem.
14. Pojemność pojemników, o których mowa w ust. 12 – 13 może być proporcjonalnie mniejsza pod
warunkiem opróżniania i wywozu odpadów w nich zgromadzonych częściej niż jeden raz w miesiącu.
15. Worki przeznaczone do zbierania komunalnych odpadów zielonych ulegających biodegradacji,
opróżniane jeden raz w miesiącu (w okresie od maja do listopada) powinny mieć pojemność co najmniej
120 litrów na każdą nieruchomość, na której powstają tego typu odpady.
16. W celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów, zmniejszania ich objętości oraz racjonalizacji
procesu segregacji wymaga się:
1) opróżniania opakowania z pozostałości produktu przed umieszczeniem w pojemniku na odpady
surowcowe,
2) redukowania objętości odpadów surowcowych poprzez zgniatanie plastikowych butelek, opakowań
wielomateriałowych oraz tekturowych przed umieszczeniem w pojemniku na odpady.
§ 7. 1. Pojemniki na odpady komunalne powinny być usytuowane w sposób zgodny z obowiązującymi
przepisami prawnymi, w miejscu umożliwiającym bezpośredni dojazd pojazdów przeznaczonych do odbioru
odpadów.
2. W przypadku braku miejsca umożliwiającego bezpośredni dojazd, o którym mowa w ust. 1, pojemnik
z odpadami komunalnymi powinien być ustawiony przed posesją przy krawędzi jezdni, najwcześniej na jeden
dzień przed terminem odbioru.
3. Jeżeli pojemnik na odpady komunalne nie jest wyposażony w mechanizm umożliwiający zamknięcie,
powinien być ustawiony w miejscu uniemożliwiającym przedostanie się do jego wnętrza wód opadowych.
§ 8. Utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym powinno
być dokonywane poprzez:
1) umieszczanie w pojemnikach o określonych kolorach lub oznaczeniach wyłącznie odpadów do nich
przeznaczonych,
2) zapewnienie poddawania pojemników czyszczeniu co najmniej dwa razy w roku,
3) gromadzenie odpadów w pojemnikach nie powodujących ich przeciążenia,
4) zamykanie pojemników wyposażonych w mechanizm zamykający w sposób zabezpieczający przed
dostaniem się do ich wnętrza wód opadowych.
§ 9. Kosze uliczne winny być trwałe (betonowe, metalowe, z tworzyw sztucznych), o pojemności
nie mniejszej niż 30 litrów.
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R o z d z i a ł IV
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 10. 1. Częstotliwość pozbywania się komunalnych odpadów zmieszanych z nieruchomości winna być
dostosowana do ilości powstających na niej odpadów.
2. Właściciele nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 3, obowiązani są do pozbywania się niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu nieruchomości co najmniej 1 raz na dwa tygodnie.
3. Właściciele nieruchomości prowadzący gastronomiczną lub hotelarską działalność gospodarczą lub
działalność użyteczności publicznej obowiązani są do pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych)
odpadów komunalnych z terenu nieruchomości co najmniej 1 raz w tygodniu.
§ 11. 1. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt. 2 i 3 na terenie
zabudowy wielorodzinnej winna odbywać się z częstotliwością minimum 1 raz na dwa tygodnie.
2. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt. 2 i 3 na terenie zabudowy
jednorodzinnej winna odbywać się z częstotliwością minimum 1 raz na cztery tygodnie.
3. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt. 4 winna odbywać się
w przypadku zaistnienia potrzeby pozbycia się odpadu, z uwzględnieniem warunków sanitarno –
porządkowych, z częstotliwością minimum 1 raz na miesiąc (w okresie od maja do listopada).
4. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt. 5 – 8 winna się odbywać
za każdym razem, w przypadku zaistnienia potrzeby pozbycia się odpadu.
§ 12. 1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, pozbywają się z terenu
nieruchomości komunalnych odpadów zmieszanych w sposób obejmujący gromadzenie odpadów
w pojemnikach i przekazywanie ich przedsiębiorcy wpisanemu do rejestru działalności regulowanej, z którym
gmina podpisała umowę na odbieranie odpadów.
2. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, pozbywają się z terenu nieruchomości
selektywnie zebranych odpadów pochodzących z gospodarstw domowych w sposób obejmujący:
1) gromadzenie i przekazanie odpadów szkła białego i kolorowego w jednym pojemniku,
2) gromadzenie i przekazanie odpadów
wielomateriałowych w jednym pojemniku,

z tworzyw

sztucznych,

papieru,

metali

i opakowań

3) gromadzenie i przekazywanie komunalnych odpadów zielonych ulegających biodegradacji w jednym
pojemniku (dodatkowo wystawienie naturalnych choinek przed posesję lub przy pergolach śmietnikowych
w sposób umożliwiający przejście lub przejazd, w terminach podanych w powszechnie udostępnionym
harmonogramie, a poza harmonogramem dostarczenie ich do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych, którego adres jest dostępny na stronie www.lebork.pl oraz na tablicach informacyjnych),
4) przekazanie odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:
a) podmiotom zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym sprzedawcom sprzętu
elektrycznego i elektronicznego,
b) do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (w tym niebezpiecznych), którego adres jest
dostępny na stronie www.lebork.pl oraz na tablicach informacyjnych,
c) do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych,
5) wystawienie mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, a także zużytych opon przed posesję przy
krawędzi jezdni lub przy pergolach śmietnikowych, w sposób umożliwiający przejście lub przejazd,
w terminach podanych w powszechnie udostępnionym harmonogramie, a poza harmonogramem
dostarczenie ich do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, którego adres jest dostępny na
stronie www.lebork.pl oraz na tablicach informacyjnych,
6) przekazanie odpadów niebezpiecznych, tj. powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych
leków i chemikalii oraz zużytych baterii i akumulatorów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
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Komunalnych (w tym niebezpiecznych), którego adres jest dostępny na stronie www.lebork.pl oraz na
tablicach informacyjnych, lub rozmieszczonych na terenie miasta pojemników, w tym:
a) przeterminowanych leków – do pojemników ustawionych w aptekach, których adresy są dostępne na
stronie www.lebork.pl ,
b) zużytych baterii, do pojemników ustawionych w sklepach ze sprzętem elektrycznym, oświetleniowym,
w urzędach, placówkach oświatowych itp.,
c) pozostałych odpadów niebezpiecznych, w szczególności farb, klejów, rozpuszczalników, środków
ochrony roślin, aerozoli, środków czyszczących, środków do konserwacji drewna itp. oraz opakowań po
tych substancjach, a także lamp fluorescencyjnych i akumulatorów do przeznaczonego do tego celu
samochodu objeżdżającego poszczególne ulice w terminach podanych w powszechnie udostępnionym
harmonogramie, a poza harmonogramem dostarczenie ich do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (w tym niebezpiecznych), którego adres jest dostępny na stronie www.lebork.pl oraz na
tablicach informacyjnych,
7) gromadzenie i przekazanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych zbieranych w workach lub
pojemnikach, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt. 2 – 4, przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie
odbioru odpadów komunalnych wpisanemu do rejestru działalności regulowanej lub działającemu na
podstawie zezwolenia na transport tego rodzaju odpadów,
§ 13. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
zobowiązani są do pozbywania się odpadów w sposób określony w § 12, przy czym przekazywanie odpadów
następuje na podstawie indywidualnej umowy zawartej pomiędzy właścicielem nieruchomości,
a przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej, a przepisów określonych w § 12 ust. 2 pkt. 4b,
6 i 7 nie stosuje się.
§ 14. Właściciele nieruchomości nieprzyłączonej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, obowiązani są do
pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, niedopuszczający do
przepełnienia się zbiorników, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.
RozdziałV
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 15. Każdy, kto podejmuje działalność powodującą powstawanie odpadów, powinien ją planować,
projektować i prowadzić uwzględniając odpowiednią hierarchię postępowania z odpadami, zgodną
z obowiązującymi przepisami. W pierwszej kolejności winien zapobiegać powstawaniu odpadów, jeżeli jest to
niemożliwe powinien ograniczać ich powstawanie, w następnej kolejności wykorzystywać ponownie,
poddawać recyklingowi i odzyskowi, a w ostateczności unieszkodliwiać.
§ 16. Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018 Gmina Miasto Lębork
należy do regionu gospodarki odpadami – Regionu Północnego, w którym funkcjonuje Regionalna Instalacja
do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Czarnówku.
R o z d z i a ł VI
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 17. 1. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do zachowania środków ostrożności,
zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia starań, aby zwierzęta te nie były
uciążliwe dla otoczenia.
2. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są w szczególności do:
1) właściwej opieki, a w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru,
2) niewprowadzania psów i innych zwierząt domowych do obiektów użyteczności publicznej (zakaz ten
nie dotyczy oznakowanych psów przewodników, asystujących osobom niepełnosprawnym),
3) natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych na terenach przeznaczonych do użytku
publicznego lub w obrębie nieruchomości, stanowiących współwłasność,
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4) prowadzenia psów poza mieszkaniami i ogrodzonymi nieruchomościami na smyczy i w kagańcu
(zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko w miejscach mało uczęszczanych i pod warunkiem, że pies
ma nałożony kaganiec, a opiekun ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego
zachowaniem,
5) niedopuszczenia do zakłócania ciszy i spokoju, trzymania na uwięzi lub zabezpieczenia przed wydostaniem
się na zewnątrz psów agresywnych, obronnych, używanych do pilnowania mieszkań lub posesji.
3. Zabrania się wyprowadzania psów na tereny placów zabaw, do piaskownic i innych urządzeń służących
do zabawy dla dzieci, a także na tereny oznakowane zakazem wprowadzania psów.
4. Właściciel nieruchomości, na której swobodnie poruszają się psy ma obowiązek umieszczenia przed
wejściem na teren posesji dzwonka lub innego urządzenia sygnalizacyjnego (powiadamiającego) oraz tabliczki
ostrzegawczej.
5. Przewożenie zwierząt środkami komunikacji publicznej jest możliwe tylko na zasadach określonych
w odrębnych przepisach i przez przewoźnika.
R o z d z i a ł VII
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej
§ 18. 1. Na obszarze miasta Lęborka, na nieruchomościach położonych w granicach zaznaczonych na
graficznym załączniku do niniejszego Regulaminu, zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich.
2. Na pozostałych terenach nie mieszczących się na obszarze oznaczonym na załączniku do niniejszego
Regulaminu dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:
1) zapewnienia zwierzętom właściwych warunków bytowych, higieniczno-sanitarnych i epidemiologicznych,
2) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do utrzymywania zwierząt, spełniających wymogi
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) i oddalonych o co
najmniej:
a) 80 m od najbliższego budynku mieszkalnego lub przeznaczonego na pobyt stały ludzi – w przypadku
zwierząt futerkowych,
b) 10 m od najbliższego budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub 50 m od budynku mieszkalnego
wielorodzinnego – w przypadku utrzymywania innych zwierząt gospodarskich,
3) zapewnienia odpowiednich budowli i urządzeń do gromadzenia i usuwania powstających nieczystości
w takim stopniu, by nie powodowały zanieczyszczenia terenu, wód powierzchniowych i podziemnych oraz
powietrza,
4) utrzymywania zwierząt w sposób nie powodujący dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości uciążliwości
takich jak: hałas i odory oraz eliminujący powstawanie ognisk gryzoni, owadów itp.,
5) niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń przez nie spowodowanych,
6) lokalizacja nowych obiektów inwentarskich oraz rozbudowa istniejących obiektów inwentarskich jest
możliwa tylko wówczas, jeżeli działanie takie jest zgodne z zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka.
R o z d z i a ł VIII
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§ 19. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzenia, co najmniej raz w roku,
deratyzacji na terenie nieruchomości.
2. Termin przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji ustala się na okres od 15 września do
15 października każdego roku.
3. Obowiązkiem deratyzacji objęty jest obszar całego miasta Lęborka.
4. W szczególnych przypadkach, na wniosek Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Lęborku, Burmistrz Miasta Lęborka może wydać zarządzenie o przeprowadzeniu deratyzacji w terminach
innych niż określone w ust. 2 lub na wskazanych nieruchomościach.
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5. O terminie przeprowadzania deratyzacji, w przypadku określonym w ust. 4 powiadamiany jest
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku.
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