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Opłaty śmieciowe w Lublinie według liczby osób i rodzaju zabudowy

W budynkach wielorodzinnych (np. w blokach) opłata miesięczna od gospodarstwa
zamieszkałego przez jedną osobę wynosi 12 zł za odpady segregowane i 18 zł - za niesegregowane;
dla dwóch osób zamieszkujących lokal - 25 zł za segregowane i 36 zł za niesegregowane; a dla
gospodarstwa zamieszkałego przez trzy osoby i więcej - 39 zł za segregowane i 55 zł za
niesegregowane.
Inne stawki dotyczą domów jednorodzinnych. Tam, gdzie mieszka jedna osoba, opłata
miesięczna wynosi 30 zł za odpady segregowane i 38 zł - za niesegregowane; w gospodarstwach
dwuosobowych - 40 zł za segregowane i 55 zł za niesegregowane. W przypadku domu zamieszkałego
przez trzy osoby i więcej będzie to - 50 zł za segregowane i 76 zł za niesegregowane.

FRAKCJA SUCHA:
Przez frakcję suchą odpadów komunalnych należy rozumieć odpady komunalne obejmujące
w
szczególności materiały nadające się do przetworzenia.
Do pojemnika na frakcję suchą NALEŻY WRZUCAĆ:
1.
MAKULATURA
gazety, książki, tekturę, worki papierowe.
2.
SZKŁO
butelki szklane, słoiki.
3.
PLASTIK:
puste butelki plastikowe po różnych napojach (np.: PET), puste butelki plastikowe
po
kosmetykach i środkach czystości (np.: po szamponach), plastikowe, czyste opakowania po żywności (np.:
kubki po jogurtach), folie i torebki z tworzyw sztucznych, czyste kanistry plastikowe, opakowania stalowe bi
aluminiowe.
4.
METALE
aluminiowe puszki, pudełka, zakrętki od słoików, opakowania stalowe
określone jako rodzaj odpadów o kodzie 20 01 99 wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29.09.200l r.
w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206), nadające się do powtórnego wykorzystania
materiałowego lub energetycznego.
UWAGA!!!
Wszystkie segregowane odpady powinny być ZGNIATANE. Dzięki temu zmniejszamy objętość odpadów i
więcej mieści się ich w pojemniku.

Do pojemnika na frakcję suchą NIE WOLNO WRZUCAĆ:
opakowań z jakąkolwiek zawartością, lakierowanego lub foliowanego papieru, tapet, kalki,
zatłuszczonego papieru.
•
szkła płaskiego (szyby okienne), szkła zbrojonego, szkła kryształowego, naczyń żaroodpornych,
ceramiki, żarówek, świetlówek, kineskopów, szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych
z
jakąkolwiek pozostałością zawartości.
•
opakowań po medykamentach, opakowań i butelek po olejach i smarach, opakowań środkach chwastoi owadobójczych.
•
puszek po farbach, pojemników po lakierach, opakowań po olejach i smarach.
•

Obowiązki właściciela nieruchomości

Nowe przepisy powodują przejęcie przez gminę odpowiedzialności za odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych wytwarzanych na nieruchomościach zamieszkałych. Nie oznacza to, że właściciele nieruchomości
zostali zwolnieni z realizacji obowiązku właściwego gospodarowania odpadami.
Każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany zapewnić utrzymanie czystości i porządku na terenie swojej
nieruchomości (art. 5 ust. 1 - ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości porządku w gminach
- Dz.U.2012.391 ze zm.). Dotyczy to następujących zadań:
•
wyposażenia nieruchomości w pojemniki,
•
selektywnego zbierania odpadów,
•
pozbywania się odpadów w sposób zgodny z ustawą oraz regulaminem utrzymania czystości
i
porządku w gminach

Wyposażenie nieruchomości w pojemniki

Każda nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady komunalne, musi być wyposażona
zgodnie z § 5 uchwały Rady Miasta Lublin Nr 657/XXVI/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lublin, w odpowiednią ilość i rodzaj pojemników, aby
spełnić wymagania selektywnej zbiorki odpadów na terenie nieruchomości poszczególnych frakcji (§ 21 ust. 1 i
2 uchwały Rady Miasta Lublin Nr 657/XXVI/2012 - Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminach).
Miasto Lublin będzie mogło wyposażyć nieruchomość, w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, w pojemniki i worki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych (art. 6r ust. 2a - ustawy z
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - Dz.U.2012.391 ze zm.). Każdy
właściciel nieruchomości, nieposiadający własnych pojemników, będzie miał możliwość zgłoszenia
zapotrzebowania dostarczenia na teren jego nieruchomości pojemników na odpady komunalne. W zgłoszeniu
tym należy podać dokładną ilość pojemników, (dostosowaną do ilości wytwarzanych odpadów na danej
nieruchomości), rodzaj tych pojemników oraz ich dokładną lokalizację.

