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• pojemnik niebieski - papier 

• pojemnik zielony - szkło (z możliwością rozdzielenia na szkło bezbarwne – biały i szkło kolorowe – zielony) 

• pojemnik żółty – metale i tworzywa sztuczne 

• pojemnik brązowy – odpady ulegające biodegradacji

Sposób segregacji pozostałych frakcji pozostaje bez zmian:

• odpadów zielonych

• odpadów remontowo-budowlanych

• odpadów wielkogabarytowych

• elektroodpadów

• odpadów niebezpiecznych

• przeterminowanych leków

• zużytych opon

• baterii i akumulatorów

PRZYCZYNY ZMIAN - Rozporządzenie Ministra Środowiska 
z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych 

frakcji odpadów (Dz.U.2017.19):



• Okres przejściowy na wprowadzenie nowych zasad – § 6 ust 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z 

dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych 

fakcji odpadów:

Zmiana zasad segregacji w Lublinie:

• w przypadku korzystania przez gminę z okresu przejściowego dotyczącego obowiązujących 

umów nie ma zastosowania konieczność oznaczenia pojemników odpowiednim napisem

• gmina powinna zapewnić pojemniki o odpowiednim kolorze i oznaczone napisem od 

momentu obowiązywania nowej umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

• podpisane umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zachowują 

ważność do 30 czerwca 2018 roku



Osiągnięte poziomy 

odzysku 

13,52%

Rok 2013 Rok 2014

34,2%

Rok 2015

46,4%

Rok 2016

53,71%

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów 

komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, odebranych z obszaru gminy

minimalny poziom - 12% minimalny poziom - 14% minimalny poziom - 16% minimalny poziom - 18%
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Osiągnięte poziomy 

odzysku 

94,68%

Rok 2013 Rok 2014

91,7%

Rok 2015

94,7%

Rok 2016

92,09%

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych w masie odpadów komunalnych, odebranych z obszaru gminy 

minimalny poziom - 36% minimalny poziom - 38% minimalny poziom - 40% minimalny poziom - 42%
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Osiągnięte poziomy 

odzysku 

29,14%

Rok 2013 Rok 2014

11,2%

Rok 2015

7,6%

Rok 2016

7,19%

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

kierowanych do składowania

maksymalny poziom - 50% maksymalny poziom - 50% maksymalny poziom - 50% maksymalny poziom - 45%
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102,8 tys. ton

Rok 2012 Rok 2016

Masa wytwarzanych odpadów zmieszanych 

82,1 tys. ton
spadek o 20%

21,7 tys. ton

Rok 2012

39,8 tys. ton

Rok 2016

wzrost o 83%

Masa wytwarzanych odpadów segregowanych

Selektywna zbiórka odpadów w Lublinie

Aktualnie 95% mieszkańców Lublina zadeklarowało 

selektywną zbiórkę odpadów



71,9 tys. ton

Rok 2012

27,4 tys. ton

Rok 2016

spadek o 61,9%

Masa składowanych odpadów na składowisku odpadów w Rokitnie

Selektywna zbiórka odpadów w Lublinie

Odpady zmieszane - 59 001,69 ton

Frakcja sucha - 18 745,37 ton

Odpady zielone - 8 776,60 ton

Odpady wielkogabarytowe - 2 960,26 ton

Odpady remontowo-budowlane - 5 280,75 ton

Masa odebranych odpadów z terenu 

nieruchomości zamieszkałych w 2016 roku
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Zbierane frakcje odpadów 

przed zmianą przepisów 

Selektywna zbiórka odpadów w Lublinie

Odpady zmieszane Frakcja sucha 

Odpady zielone 

Odpady 
wielkogabarytowe 

Odpady 
remontowo-
budowlane 

Zbierane frakcje odpadów 

po zmianie przepisów 

Odpady zmieszane 

Odpady BIO

Szkło

Odpady zielone 
Odpady 

wielkogabarytowe Odpady 
remontowo-
budowlane 



1. Rozdzielenie frakcji suchej na: papier i tekturę, szkło oraz metale i tworzywa sztuczne

2. Wydzielenie bioodpadów (odpady kuchenne) 

3. Odpady papieru i tektury, szkła, metali i tworzyw sztucznych oraz odpady biodegradowalne będą zbierane w pojemnikach 

określonego koloru, wskazanego w rozporządzeniu Ministra Środowiska

4. Dopuszczono odbiór odpadów remontowo-budowlanych i zielonych w workach typu „big-bag”

5. Na terenie nieruchomości odpady będą zbierane z podziałem na 12 frakcji oraz odpady zmieszane, z terenu nieruchomości będzie 

odbieranych 7 frakcji odpadów oraz odpady zmieszane (poprzednio było odbieranych 4 frakcji oraz odpady zmieszane)

6. Zmieniono częstotliwości odbioru poszczególnych frakcji odpadów

7. Zweryfikowano częstotliwość mycia i dezynfekcji pojemników

8. Określono termin wejścia w życie zmian z dniem 1 lipca 2018 roku

Podstawowe zmiany

Zmiany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na 

terenie miasta Lublin 

Uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lublin oraz 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych zostaną przedłożone na Sesję Rady Miasta Lublin w listopadzie 2017 r.



Częstotliwości odbioru odpadów

Zmiany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na 

terenie miasta Lublin 

1) papier i tektura – co najmniej raz na 

miesiąc;

2) metale i tworzywa sztuczne – co 

najmniej raz na dwa tygodnie;

3) szkło – co najmniej raz na miesiąc;

4) bioodpady– co najmniej raz na tydzień;

5) odpady zielone - co najmniej raz na dwa 

tygodnie, a w okresie od 1 grudnia do 31 

marca raz na dwa tygodnie zgodnie z 

potrzebą,  na zgłoszenie przedsiębiorcy 

odbierającemu odpady;

6) odpady budowlane i rozbiórkowe – dwa 

razy w roku;

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe 

- raz na dwa miesiące;

8) zmieszane odpady komunalne – co 

najmniej raz na dwa tygodnie.

Zabudowa jednorodzinna Zabudowa wielorodzinna Nieruchomości niezamieszkałe

1) papier i tektura – co najmniej raz na 

tydzień;

2) metale i tworzywa sztuczne – co 

najmniej raz na tydzień;

3) szkło – co najmniej raz na miesiąc;

4) bioodpady– co najmniej raz na tydzień;

5) odpady zielone – kontenery o 

uzgodnionej pojemności, co najmniej 

cztery razy w roku;

6) odpady budowlane i rozbiórkowe – cztery 

razy w roku;

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe –

dwa razy w miesiącu;

8) zmieszane odpady komunalne – co 

najmniej raz na tydzień.

1) papier i tektura - co najmniej raz na 

dwa tygodnie;

2) metal i tworzywa sztuczne – co 

najmniej raz na dwa tygodnie;

3) szkło – co najmniej raz na miesiąc;

4) bioodpady – co najmniej raz na tydzień;

5) odpady zielone – co najmniej cztery 

razy w roku zgodnie z potrzebą;

6) odpady budowlane i rozbiórkowe –

zgodnie z potrzebą;

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe –

zgodnie z potrzebą;

8) zmieszane odpady komunalne - co 

najmniej raz na dwa tygodnie



Kampania informacyjna – harmonogram

2017 rok

Miesiąc Rodzaj materiału Sposób emisji

Listopad 2017 r. billboard – nowy system 

segregacji odpadów

wynajem 20 billboardów (miesięczna ekspozycja)

Listopad – Grudzień 2017 r. plakaty – nowy system 

segregacji odpadów

emisja w 50 autobusach MPK 

Listopad – Grudzień 2017 r. ulotka - odpady problemowe dostarczanie razem z harmonogramem odbioru odpadów do właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych (jednorodzinnych oraz zarządców nieruchomości)

Listopad – Grudzień 2017 r. plakaty - odpady problemowe dostarczanie do zarządców nieruchomości

Grudzień 2017 r. plansze edukacyjne wystawa plansz edukacyjnych w budynkach Urzędu Miasta

2018 rok

Miesiąc Rodzaj materiału Sposób emisji

Maj - Czerwiec 2018 r. ulotka – nowy system segregacji 

odpadów

wysyłka bezadresowa – właściciele nieruchomości zamieszkałych 

(jednorodzinnych i wielorodzinnych)

Maj 2018 r. spot radiowy emisja spotu w rozgłośniach radiowych

Maj 2018 r. billboard – nowy system segregacji 

odpadów

wynajem 20 billboardów (miesięczna ekspozycja)

1 Lipiec 2018 r. piknik odpadowy – „Ekologiczna 

zmiana”

wydarzenie plenerowe w centrum miasta, promocja nowych zasad selektywnej zbiórki, 

emisja materiałów edukacyjno-informacyjnych, happening

Kwiecień – Wrzesień 2018 r. Ekoplener – spotkania w 

dzielnicach miasta

pikniki w dzielnicach miasta, emisja materiałów edukacyjno-informacyjnych (ulotki, 

gadżety, broszury)



Kampania informacyjna – I etap
Billboard

Ulotka



Kampania informacyjna – odpady 

problemowe

KatalogUlotka

Plakat



Selektywna zbiórka wg Ministerstwa Środowiska

http://naszesmieci.mos.gov.pl/jak-segregowac



Dziękuję za uwagę
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