
 

Lublin, 18 marca 2019 r. 

 

Kontrole nieruchomości niezamieszkałych  

w zakresie gospodarowania odpadami 

 

Wydział Ochrony Środowiska i Straż Miejska rozpoczynają kontrole nieruchomości, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy, a na których są wytwarzane odpady komunalne, w zakresie realizacji 

obowiązków dotyczących gospodarowania odpadami. Sprawdzą, czy zlokalizowane na terenie miasta  

m.in. firmy oraz przedsiębiorcy mają podpisane umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów. 

W związku z licznymi sygnałami od pracowników firm odbierających odpady komunalne oraz mieszkańców 

nieruchomości, dotyczącymi nieprawidłowości w zakresie korzystania z pojemników na odpady komunalne 

przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, funkcjonariusze Straży Miejskiej Miasta Lublin będą 

przeprowadzać czynności kontrolne w celu uszczelnienia systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi. 

Kontrole będą dotyczyć przestrzegania obowiązku posiadania ważnej umowy z przedsiębiorcą 

uprawnionym do świadczenia takiej usługi oraz wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady 

komunalne dostarczone przez firmę, z którą została zawarta umowa.  

Podczas ostatniej kontroli w dniach 6-8 marca 2019 r. funkcjonariusze Eko-Patrolu Straży Miejskiej Miasta 

Lublin skontrolowali 24 obiekty handlowe na terenie Lublina pod kątem posiadania umów na wywóz 

nieczystości komunalnych.  

Spośród skontrolowanych obiektów jedynie 3 miały zawarte odrębne umowy z firmami wywożącymi 

odpady oraz posiadały odrębne pojemniki na odpady. Pozostałe obiekty miały zawarte umowy 

z wynajmującymi lokale, ponosząc opłatę za wywóz odpadów w czynszu, oraz korzystały 

z ogólnodostępnych pojemników na odpady. Jeden z obiektów handlowych miał ustawiony przez 

administrację odrębny pojemnik na odpady, przeznaczony dla tego obiektu.  

W miesiącu marcu br. funkcjonariusze Straży Miejskiej przeprowadzili 476 kontroli altan śmietnikowych na 

terenie lubelskich osiedli. W trakcie kontroli stwierdzono 84 zastrzeżenia. Na chwilę obecną wszystkie 

zastrzeżenia zostały usunięte. 



 

Obowiązek zawarcia stosownej umowy na odbiór odpadów wynika z przepisów ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W imieniu mieszkańców nieruchomości zamieszkałych, czyli 

domów jedno lub wielorodzinnych i bloków umowę z firmą świadczącą odbiór odpadów podpisuje 

miasto, na podstawie zgłoszonych do Wydziału Ochrony Środowiska deklaracji. Inne podmioty prywatne, 

przykładowo: firmy, sklepy, instytucje, przedsiębiorstwa, lokale gastronomiczne itd. podpisują taką umowę 

samodzielnie. 

Jednocześnie uchwalony przez Radnych miejski Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie 

Lublina wskazuje na obowiązek właściciela nieruchomości w zakresie doboru odpowiedniej ilości 

i pojemności pojemników na odpady i wyznaczenia miejsca na pojemniki na terenie swojej nieruchomości 

zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. 

Pojemniki, w które zostały wyposażone nieruchomości zamieszkałe są odpowiednio oznakowane 

w sposób wskazujący na ich przynależność do gminnego systemu gospodarowania odpadami i nie mogą 

być wykorzystywane przez inne podmioty. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych są obowiązani 

do korzystania z odrębnych pojemników, umożliwiających sposób segregacji odpadów zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

W przypadku stwierdzenia przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej niewłaściwej realizacji obowiązków 

spoczywających na właścicieli nieruchomości mogą zostać nałożone mandaty karne w trybie przepisów 

kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. 

Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie miasta Lublin w 2017 r. ogółem wynosi łącznie 

128 663,526 Mg (ton) w tym: 

 nieruchomości zamieszkałe - 98 017,642 Mg (ton), tj. 76,18%,  

 nieruchomości niezamieszkałe - 30 645,884 Mg (ton), tj. 23,82%. 

 


