
 

 

 

 

 
 

UCHWAŁA Nr XXX/182/09 
RADY MIASTA DYNÓW 

z dnia 29 stycznia 2009 r. 

 
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie Gminy Miejskiej Dynów 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) oraz po zasięgnięciu opinii 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Miasta Dynów postanawia, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Dynów. 

§ 2. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Dynów otrzymuje brzmienie: 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 3. Niniejszy regulamin określa: 

1) Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości. 

2) Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach użytku publicznego. 

3) Rodzaje i pojemność urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych. 

4) Zasady i sposoby gospodarowania odpadami komunalnymi. 

5) Postępowanie z odpadami niebezpiecznymi, wielkogabarytowymi, powstałymi z remontów. 

6) Zasady i częstotliwość wywozu odpadów komunalnych. 

7) Zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

8) Zasady gromadzenia i usuwania nieczystości ciekłych. 

9) Zasady mycia i napraw pojazdów samochodowych. 

10) Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe. 

11) Zasady utrzymywania i chowu zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej. 

12) Obszary podlegające deratyzacji. 

§ 4. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1) chodniku – rozumie się przez to wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego, położoną wzdłuż 

nieruchomości, 

2) nieczystościach ciekłych – rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach 

bezodpływowych, 

3) nieruchomości – należy przez to rozumieć części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot 

własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy 

przepisów szczegółowych stanowią odrębny od gruntów przedmiot własności, 

4) odpadach komunalnych – rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także 

odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze 

względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych, 



5) odpadach wielkogabarytowych – rozumie się przez to odpady o dużych wymiarach, które ze względu na swoje 

duże rozmiary nie mieszczą się w typowych pojemnikach na odpady np.: zbędne meble, sprzęt gospodarstwa 

domowego itp. 

6) odpadach roślinnych – rozumie się przez to odpady powstające na prywatnych lub publicznych terenach 

zielonych wskutek ich użytkowania także odpady pochodzenia roślinnego z targowisk oraz kłody drzew i 

gałęzie zalegające na drogach publicznych, 

7) odpadach niebezpiecznych (w odpadach komunalnych) – rozumie się przez to odpady powstające w 

gospodarstwach domowych, jak np. świetlówki i inne lampy rtęciowe, baterie i akumulatory, przeterminowane 

leki, przeterminowane środki ochrony roślin, farby, lakiery i opakowania po nich, rozpuszczalniki i inne 

ropopochodne, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, wyroby azbestowe i tym podobne odpady 

zawierające niebezpieczne dla środowiska i człowieka składniki lub elementy, 

8) podmiotach uprawnionych – należy przez to rozumieć przedsiębiorców, którzy uzyskali zezwolenie na 

prowadzenie działalności na podst. art. 7 ustawy, 

9) posiadaczu odpadów – rozumie się przez to każdego, kto faktycznie włada odpadami (wytwórcę odpadów, 

inną osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną), z wyłączeniem prowadzącego działalność w 

zakresie transportu odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów 

znajdujących się na nieruchomości, 

10) składowisku odpadów – rozumie się przez to obiekt budowlany przeznaczony do składowania odpadów, 

11) terenie utwardzonym –rozumie się przez to powierzchnię ziemi wyłożoną materiałem zapewniającym 

nieprzepuszczalność ścieków do gruntu, 

12) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zmianami), 

13) właścicielach nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz 

jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty 

władające nieruchomością, 

14) zbieraniu odpadów – rozumie się przez to każde działanie, w szczególności umieszczanie w pojemnikach lub 

workach, segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do 

miejsc odzysku lub unieszkodliwiania, 

15) zbiornikach bezodpływowych - rozumie się przez to instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia 

nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania, 

16) zwierzętach bezdomnych – rozumie się przez to zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały 

się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod 

której opieką trwale dotąd pozostawały, 

17) zwierzętach domowych – rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego 

domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza, 

18) zwierzętach gospodarskich – rozumie się przez to zwierzęta utrzymywane w celach hodowlanych i 

produkcyjnych, takie jak: konie, bydło, świnie, owce, kozy, drób, zwierzęta futerkowe i pszczoły. 

ROZDZIAŁ II 

WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENACH NIERUCHOMOŚCI 

§ 5. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do: 

1) Wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do gromadzenia odpadów komunalnych. 

2) Utrzymywania porządku i czystości na terenie nieruchomości oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego i 

estetycznego pojemników lub worków na odpady i zbiorników bezodpływowych, w które wyposażona jest 

nieruchomość. 

3) Przyłączenia nieruchomości do istniejącej kanalizacji w okresie 6 miesięcy od daty przekazania kanalizacji do 

eksploatacji. W przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, 

wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe lub przydomową oczyszczalnię 

ścieków bytowych, spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych. 

4) Zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych wraz z prowadzeniem selektywnej 

zbiórki w systemie „u źródła". 

5) Przekazywania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych zgodnie z obowiązującymi przepisami 

uprawnionym podmiotom. 



6) Likwidacji śliskości chodników położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości poprzez posypywanie 

piaskiem, który należy usunąć niezwłocznie po ustaniu przyczyny jego zastosowania. 

7) Usuwania sopli lodu, nawisów śniegu z dachów i gzymsów w budynkach niezwłocznie po ich powstawaniu. 

8) Usuwania opadniętych liści i igliwia, gałęzi drzew i krzewów zwisających nad chodnikami lub zawężających 

ciągi komunikacyjne i utrudniających funkcjonalne wykorzystanie przejść lub zagrażających życiu i zdrowiu. 

9) Systematycznego pielęgnowania działek, terenów zielonych, trawników, ogródków, zieleńców przydomowych, 

kwietników i klombów nie powodując jednocześnie zaśmiecania nieruchomości, chodników i jezdni położonych 

obok. 

10) Uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z powierzchni chodników, do których przylega 

nieruchomość, w tym z podwórzy, przejść, bram, itp., (przy czym należy to realizować w sposób nie 

zakłócający ruchu pieszych i pojazdów). 

11) Nie gromadzenia na terenie nieruchomości zniszczonych i nieużytecznych maszyn, urządzeń tj. wraków 

samochodowych, rowerów, wózków, przyczep itp. 

12) Ułożenia materiałów budowlanych, opałowych oraz maszyn i urządzeń będących w gospodarstwie w sposób 

bezpieczny zachowując estetykę posesji. 

13) Oznaczenia nieruchomości przez umieszczenie w widocznym z ulicy miejscu tablic informacyjnych z numerem 

porządkowym nieruchomości oraz nazwą ulicy, oraz zadbanie o ich estetyczny wygląd. 

14) Utrzymywania nieruchomości niezabudowanych w stanie wolnym od zachwaszczenia. 

§ 6. W przypadku zmiany właściciela zabudowanej nieruchomości, nowy właściciel jest zobowiązany do 

podpisania umowy z podmiotem prowadzącym usługi w zakresie odbioru i wywozu odpadów komunalnych z 

nieruchomości - w terminie 30 dni od dnia jej nabycia. 

§ 7. 1. Właściciele nieruchomości przy wykonywaniu obowiązku określonego w § 5 ust. 1 pkt 5) zobowiązani 

są do udokumentowania, w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez zakład będący gminną jednostka 

organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i 

transportu nieczystości ciekłych, przez okazanie takiej umowy i dowodów płacenia za te usługi. 

2. Ilość nieczystości ciekłych odebrana przez uprawnione podmioty ma być równa lub zbliżona do ilości 

pobranej wody. W przypadku braku opomiarowania poboru wody ilość powstałych nieczystości ciekłych przyjmuje się 

na podstawie obliczenia średniego zużycia wody zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 

stycznia 2002 roku w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z 2002 r. Nr 8 poz. 70) w 

zależności od wyposażenia mieszkania w instalacje. 

3. Dowody płacenia za wywóz odpadów stałych i nieczystości ciekłych należy przechowywać przez 3 lata. 

ROZDZIAŁ III 

WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENACH UŻYTKU PUBLICZNEGO 

§ 8. Na terenach użyteczności publicznej zabrania się: 

1) Niszczenia znajdujących się na tych terenach elementów infrastruktury technicznej takich jak: ławek, koszy na 

śmieci, urządzeń publicznych studni kopanych, instalacji oświetleniowej, tablic informacyjnych, znaków nazw 

ulic, wiat przystankowych, linii energetycznych i telekomunikacyjnych oraz innych elementów; 

2) Niszczenia roślinności niskiej i wysokiej (zieleni); 

3) Hałasowania i zachowywania się w sposób wykraczający poza ogólnie przyjęte normy; 

4) Zanieczyszczania wody znajdującej się w ciekach i zbiornikach wodnych; 

5) Spożywania napojów alkoholowych; 

6) Wyrzucania i wylewania odpadów; 

7) Palenia ognisk w miejscach nie wyznaczonych do tego celu. 

8) Niszczenia elewacji budynków, ogrodzeń i innych obiektów stanowiących własność komunalną poprzez 

naklejanie plakatów, reklam, pisanie haseł bądź wykonywanie rysunków bez zgody właściciela lub zarządcy 

obiektu. Plakaty, reklamy, nekrologi itp. powinny być umieszczone na odpowiednich tablicach, w gablotach lub 

na słupach ogłoszeniowych. 

§ 9. Uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z przystanków komunikacyjnych 

należy do obowiązków przedsiębiorców użytkujących tereny służące komunikacji publicznej. 



§ 10. Właściciele nieruchomości użyteczności publicznej na terenie, których znajdują się place zabaw dla dzieci 

zobowiązani są do: 

1) Utrzymywania urządzeń do zabaw w należytym stanie technicznym i sanitarnym, zapewniającym 

bezpieczeństwo i zachowanie zasad higieny; 

2) Wymiany piasku w piaskownicach, co najmniej 1 raz w roku kalendarzowym. 

§ 11. Obowiązek utrzymania czystości i porządku na terenach użyteczności publicznej należy do ich właścicieli. 

§ 12. Placówki handlowe, usługowe, gastronomiczne winny być wyposażone w pojemniki lub worki na odpady 

w ilości zapewniającej utrzymanie porządku i czystości. Pojemniki lub worki powinny być umieszczone w widocznym, 

dostępnym miejscu. Pojemniki lub worki powinny być typowe, określone w § 19 pkt 3, a ich wielkość należy 

dostosować do potrzeb. 

§ 13. Organizatorzy imprez masowych lub zgromadzeń o charakterze publicznym oraz targowisk zapewniają 

wystarczającą ilość pojemników bądź worków do gromadzenia odpadów komunalnych oraz kabin szaletów 

publicznych. 

§ 14. Odpady komunalne powstałe w lokalach handlowych, gastronomicznych, usługowych i mieszkalnych nie 

mogą być wyrzucane do innych niż własne pojemniki lub worki ustawione na terenach użyteczności publicznej. 

§ 15. Zakazuje się wypuszczania nieczystości ciekłych do rowów przydrożnych, cieków wodnych, rzek i 

stawów oraz na teren nieruchomości. Nieczystości ciekłe należy gromadzić i zapewnić ich odbiór zgodnie z zasadami 

określonymi w § 35. 

§ 16. Obowiązek utrzymania reklam i bilbordów w należytym stanie estetycznym umieszczonych na terenach 

nieruchomości należy do właściciela nieruchomości, natomiast umieszczonych w pasie drogowym należy do zarządcy 

drogi. 

§ 17. Obowiązek utrzymania czystości i porządku w odniesieniu do dróg publicznych należy do ich zarządców. 

Do obowiązków zarządców dróg należy także wykaszanie poboczy drogi i rowów przydrożnych na całej powierzchni. 

ROZDZIAŁ IV 

RODZAJE URZĄDZEŃ DO GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 

§ 18. Do gromadzenia odpadów komunalnych stosuje się pojemniki i worki foliowe. 

§ 19. 1. W zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej do gromadzenia odpadów komunalnych stosować należy 

worki foliowe lub pojemniki. 

2. W zabudowie wielorodzinnej, budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach prowadzących działalność 

gospodarczą do gromadzenia odpadów komunalnych stosować należy worki foliowe lub pojemniki. 

3. Do gromadzenia odpadów komunalnych stosuje się pojemniki spełniające wymagania określone w ust. 4 i 5 

o pojemnościach 2200, 1100, 240, 120, 110 litrów oraz worki z nadrukiem spełniające wymagania określone w ust. 

6 o pojemnościach 120, 100, 80, 60, 30 litrów. 

4. Pojemniki na odpady winny spełniać wymogi bezpieczeństwa i higieny sanitarnej, być wyposażone w 

szczelną pokrywę zabezpieczającą. 

5. Pojemniki winny być dostosowane do ręcznego lub mechanicznego ich opróżniania. 

6.Worki z odpadami komunalnymi winny spełniać wymogi higieny sanitarnej, być szczelnie zawiązane lub 

zamknięte. 

7. Do selektywnej zbiórki odpadów należy stosować oznakowane pojemniki i worki o pojemnościach 

określonych w ust. 3. 

§ 20. Kosze uliczne na odpady ustawione przy drogach, chodnikach, przystankach komunikacyjnych oraz 

innych terenach użytku publicznego powinny spełniać następujące wymagania: 

– Pojemność montowanych koszy powinna być dostosowana do ręcznego opróżniania. 

– Wygląd zewnętrzny koszy winien być estetyczny. 

– Kosze mają być oznakowane znakami lub napisami umożliwiającymi identyfikację ich właściciela. 

ROZDZIAŁ V 

ZASADY I SPOSOBY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 

§ 21. Zasady: 



1) Główną zasadą zachowania się jest zapobieganie powstawaniu odpadów. 

2) Wytworzone odpady należy gromadzić selektywnie. 

3) Zgromadzone odpady przekazywać do recyklingu. 

4) Odpady niebezpieczne nie mieszać z innymi odpadami. 

§ 22. Sposoby gospodarowania odpadami: 

1) Każda nieruchomość zabudowana budynkami mieszkalnymi, obiektami użyteczności publicznej lub, na której 

prowadzona jest działalność gospodarcza, ma mieć miejsce przeznaczone do ustawienia pojemników lub 

worków na odpady komunalne. Miejsce to należy utrzymywać w czystości i porządku. 

2) Pojemniki lub worki z odpadami komunalnymi do odbioru należy ustawiać w granicach nieruchomości, w 

miejscach nie stwarzających utrudnień dla właścicieli i użytkowników sąsiednich nieruchomości, łatwo 

dostępnych dla odbiorcy odpadów. 

3) W przypadku braku możliwości zlokalizowania miejsca ustawienia pojemników lub worków, zapewniającego 

łatwy ich odbiór mogą być one ustawiane w miejscu poza nieruchomością, po uzyskaniu zgody właściciela 

terenu. 

4) Koszty przygotowania i utrzymania miejsca ustawienia pojemników i worków ponosi właściciel nieruchomości. 

5) Koszty zakupu pojemników i worków ponosi właściciel nieruchomości. 

6) Ilość worków oraz wielkość pojemników musi być dostosowana do ilości wytwarzanych odpadów. 

§ 23. Zabrania się: 

1) Spalania odpadów komunalnych poza instalacjami oprócz odpadów biodegradalnych (np. liści, gałęzi, resztek 

roślinnych, drewna, papieru i makulatury) pod warunkiem, że nie koliduje to z innymi szczegółowymi 

przepisami i nie powoduje uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości; 

2) Palenia odpadów w pojemnikach na odpady; 

3) Wrzucania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, sklepów, punktów 

gastronomicznych i usługowych oraz innych nieruchomości, na których powstają odpady, do koszy ulicznych 

lub do pojemników innych właścicieli; 

4) Indywidualnego wywożenia i wysypywania odpadów komunalnych; 

5) Wywożenia i wysypywania odpadów komunalnych w miejsca do tego nie przeznaczone; 

6) Wyrzucania odpadów zielonych, popiołu i żużla poza teren nieruchomości, szczególnie nad cieki wodne i do 

przydrożnych rowów; 

7) Zakopywania odpadów komunalnych oraz padłych zwierząt; 

8) Gromadzenia odpadów stałych i nieczystości ciekłych na terenach użytku publicznego; 

9) Wykorzystywania nieczynnych studni przydomowych do gromadzenia odpadów komunalnych i nieczystości 

ciekłych; 

10) Gromadzenia w workach i pojemnikach na odpady: śniegu, lodu, błota, piasku, gruzu oraz odpadów 

niebezpiecznych. 

§ 24. Maksymalne ilości odpadów ulegających biodegradacji przeznaczone do składowania na składowisku 

odpadów wynoszą: 

1) do dnia 31 grudnia 2010 r. - nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji, 

2) do dnia 31 grudnia 2013 r. - nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji, 

3) do dnia 31 grudnia 2020 r. - nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. 

§ 25. Odpady roślinne powstające na terenie nieruchomości powinny być gromadzone oddzielnie i w miarę 

możliwości zagospodarowane poprzez kompostowanie we własnym zakresie. 

ROZDZIAŁ VI 

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI, WIELKOGABARYTOWYMI, POWSTAŁYMI Z REMONTÓW 



§ 26. Odpady niebezpieczne podlegają odrębnej segregacji, gromadzeniu i odbiorowi przez uprawnione 

podmioty i tak: 

1) Olej przepracowany i opakowania po olejach należy dostarczać własnym transportem do oznakowanych 

pojemników zlokalizowanych na trenie gminy lub do podmiotów, które prowadzą zbiórkę w/w odpadów. 

Transport zużytego oleju i opakowań po nim musi się odbywać w sposób gwarantujący nie zanieczyszczenie 

środowiska. 

2) Zużyte baterie należy gromadzić w pojemnikach lub workach przeznaczonych na ten cel. 

3) Zużyte rozpuszczalniki, tonery, sprzęt gospodarstwa domowego należy przekazywać uprawnionym podmiotom. 

4) Wraki samochodowe, zużyte akumulatory i opony należy przekazywać uprawnionemu podmiotowi do 

recyklingu. 

5) Informacje o podmiotach uprawnionych do zbierania odpadów wymienionych w ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4 

można uzyskać w Urzędzie Miejskim Dynów oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Dynów. 

§ 27. 1. Odpady komunalne wielkogabarytowe podlegają segregacji i odbiorowi przez uprawnione podmioty. 

2. Na terenie gminy obowiązuje zorganizowany, cykliczny, nieodpłatny odbiór odpadów komunalnych 

wielkogabarytowych co najmniej 2 razy na rok. 

3. Termin przeprowadzenia zbiórki w/w odpadów podawany jest do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenia 

oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Dynów. 

4. Doraźny odbiór odpadów komunalnych wielkogabarytowych następuje po indywidualnym uzgodnieniu z 

odbiorcą odpadów. 

§ 28. 1. Odpady z prowadzenia budów i remontów podlegają segregacji. 

2. Zgromadzone czasowo odpady z remontów i budów należy przekazywać uprawnionemu podmiotowi na 

zasadzie indywidualnych umów. 

3. Do zbierania odpadów na terenach budów i prowadzonych remontów należy stosować: kontenery, worki i 

inne pojemniki nienormatywne zapewniające zachowanie porządku i czystości. Przekazanie odpadów należy uzgodnić 

z odbiorcą. 

4. Szkło okienne i wyroby ze szkła stosowane w budownictwie należy gromadzić oddzielnie w workach do 

tego przeznaczonych i przekazywać do odbioru uprawnionemu podmiotowi na podstawie indywidualnych umów. 

5. Dopuszcza się krótkotrwałe i uzasadnione procesem budowlanym lub remontowym gromadzenie luzem 

zmieszanego gruzu budowlanego, ziemi i piasku. 

ROZDZIAŁ VII 

ZASADY I CZĘSTOTLIWOŚĆ WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH 

§ 29. Odbioru odpadów z nieruchomości dokonuje uprawniony podmiot zgodnie z harmonogramem. 

§ 30. 1. Usuwanie odpadów komunalnych z nieruchomości o zabudowie wielorodzinnej lub zamieszkania 

zbiorowego winno odbywać się nie rzadziej niż raz w tygodniu. 

2. Usuwanie odpadów komunalnych z pozostałych nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi 

powinno odbywać się według potrzeb z częstotliwością, nie rzadziej niż raz w tygodniu. 

3. Usuwanie odpadów komunalnych z terenów użytku publicznego powinno się odbywać wg potrzeb z 

częstotliwością zapewniającą stale utrzymanie czystości i porządku. W szczególności częstotliwość ta winna 

zapewniać nie przepełnienie pojemników. 

§ 31. 1. Przyjmuje się, że minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych 

w zależności od średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych oraz liczby osób 

korzystających z tych urządzeń wynosi (na miesiąc): 

a) w przypadku gospodarstwa domowego do 2 osób – pojemność co najmniej 60l, 

b) w przypadku gospodarstwa domowego od 3 do 5 osób – pojemność co najmniej 120 l, 

c) w przypadku gospodarstwa domowego od 6 do 8 osób – pojemność co najmniej 180 l, 

d) w przypadku gospodarstwa domowego od 8 do 10 osób – pojemność co najmniej 240 l, 

e) powyżej 10 osób w gospodarstwie domowym - 240 l + 20 l na każdą następną osobę/ np.: 13 osób = 240 l 

+ 3 x 20 l = 300 l. 



2. Zarządcy i właściciele nieruchomości wielolokalowych zobowiązani są dostosować pojemność worków lub 

pojemników do liczby mieszkańców i cyklu wywozu. 

ROZDZIAŁ VIII 

ZASADY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH 

§ 32. 1. W celu ograniczenia ilości odpadów komunalnych, na obszarze Gminy Miejskiej Dynów wprowadza się 

selektywną zbiórkę odpadów z podziałem na: szkło, tworzywa sztuczne (plastik), papier i makulaturę, puszki stalowe i 

aluminiowe. 

2. Gromadzenie odpadów w ramach selektywnej zbiórki wg kategorii określonych w ust. 1 odbywa się 

wyłącznie w odpowiednio oznakowanych workach lub pojemnikach. W zabudowie wielorodzinnej do selektywnej 

zbiórki odpadów komunalnych stosuje się oznakowane specjalistyczne worki o pojemności dostosowanej do potrzeb. 

§ 33. 1. Zabrania się gromadzenia różnych odpadów podlegających selektywnej zbiórce w jednym worku. W 

takim przypadku odbiorca ma prawo odmówić jego odbioru w ramach selektywnej zbiórki odpadów. 

2. Odpady zmieszane podlegają odbiorowi na zasadach ogólnych, określonych umową. 

§ 34. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów, stosuje się worki i pojemniki spełniające warunki określone w 

niniejszym regulaminie, stosownie oznakowane i przeznaczone wyłącznie do gromadzenia odpadów jednego rodzaju, 

przy zastosowaniu następującej kolorystyki: 

– szkło – worek: kolor zielony, 

– tworzywa sztuczne (plastik)- worek: kolor żółty, 

– papier i makulatura – worek: kolor niebieski, 

– puszki stalowe i aluminiowe – worek: kolor szary 

– odpady zmieszane – worek: kolor czarny. 

ROZDZIAŁ IX 

ZASADY GROMADZENIA I USUWANIA NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH 

§ 35. 1. Nieczystości ciekłe należy odprowadzać do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub unieszkodliwiać w 

przydomowych oczyszczalniach ścieków bytowych spełniających wymagania określone w odrębnych przepisach. W 

przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona dopuszcza się 

gromadzenie nieczystości ciekłych w szczelnych zbiornikach bezodpływowych. 

2. Wielkość szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe musi być dostosowana do planowanej częstotliwości 

wykonywanej usługi jego opróżniania. 

3. Opróżnianie zbiornika powinno odbywać się z odpowiednią częstotliwością zapobiegającą przepełnianiu 

zbiornika i nie rzadziej niż jeden raz na kwartał. 

4. Odpady powstałe w wyniku eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków należy zagospodarować 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§ 36. 1. W przypadku posiadania przydomowej oczyszczalni ścieków właściciel zobowiązany jest do 

przedstawiania badań kontrolnych ścieków oczyszczonych wprowadzanych do wód lub ziemi. 

2. Częstotliwość badań ścieków po oczyszczeniu należy dostosować do wskazań producenta oczyszczalni lub 

zarządzeń pokontrolnych. 

§ 37. Na usuwanie nieczystości ciekłych poprzez system kanalizacji sanitarnej należy zawrzeć umowę z 

Zakładem Gospodarki Komunalnej w Dynowie mającym stosowne zezwolenie Burmistrza Miasta na eksploatację sieci 

kanalizacyjnej. 

§ 38. Zabrania się: 

1) Wylewania nieczystości ciekłych poza zbiorniki przeznaczone do ich gromadzenia; 

2) Wprowadzania do sieci kanalizacyjnej, zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków 

nieczystości ciekłych z gnojowików, kompostowni, silosów, olejów silnikowych, smarów i innych 

zanieczyszczeń pochodzących z napraw lub konserwacji pojazdów oraz innych substancji toksycznych. 

3) Zabrania się zrzutu ciekłych odchodów zwierzęcych (gnojówki i gnojowicy) do cieków wodnych i rowów. 

4) Wprowadzania do sieci kanalizacji sanitarnej wód opadowych. 



§ 39. Odbiór nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości może świadczyć tylko podmiot posiadający 

wymagane zezwolenie. 

ROZDZIAŁ X 

ZASADY MYCIA I NAPRAW POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 

§ 40. Mycia i naprawy pojazdów samochodowych powinno dokonywać się odpowiednio w myjniach i 

warsztatach naprawczych. 

§ 41. 1. Dopuszcza się mycie samochodów poza myjniami wyłącznie na prywatnych utwardzonych terenach, 

przy użyciu środków ulegających biodegradacji. Mycie nie może powodować uciążliwości dla innych osób 

korzystających z danej nieruchomości lub nieruchomości sąsiedniej. 

2. Mycie samochodów ciężarowych może odbywać się jedynie pod warunkiem, że powstające ścieki 

odprowadzane są do odpowiednich urządzeń utylizacyjnych, lub gromadzone w szczelnych zbiornikach 

bezodpływowych w sposób umożliwiający ich usuniecie (ścieki takie nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do 

zbiorników wodnych lub do ziemi). 

§ 42. Zabrania się mycia samochodów poza myjniami, w miejscach przeznaczonych do użytku publicznego, a 

w szczególności: 

– na chodnikach, ulicach, zieleńcach, 

– na terenach leśnych, 

– w wodach powierzchniowych, 

– przy ujęciach wody pitnej (studniach) oraz w pobliżu rzek i strumyków. 

§ 43. Dopuszcza się naprawy i regulacje samochodów w garażach, wiatach i miejscach do tego wyznaczonych 

(np. podjazd przeglądowy) pod warunkiem, że nie dojdzie do zanieczyszczenia środowiska, a powstające odpady będą 

gromadzone w przeznaczonych do tego celu pojemnikach i odbierane przez uprawnione podmioty. 

ROZDZIAŁ XI 

OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE 

§ 44. 1. Właściciele i opiekunowie zwierząt są zobowiązani do sprawowania właściwej opieki nad zwierzętami 

oraz do ich humanitarnego traktowania. 

2. Psy mogą być trzymane na uwięzi, znajdować się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym 

uniemożliwiającym samodzielne wydostanie się zwierzęcia. 

§ 45. Właściciel psa zobowiązany jest do jego szczepienia przeciwko wściekliźnie nie rzadziej niż co 12 

miesięcy oraz posiadać dokument potwierdzający szczepienie. Obowiązkowemu szczepieniu podlegają psy powyżej 3 

miesiąca życia. 

§ 46. Właściciele i opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do usunięcia spowodowanych przez nie 

zanieczyszczeń na terenach użytku publicznego takich jak ulice, chodniki, parki, zieleńce itp., a także klatkach 

schodowych lub w innych pomieszczeniach budynków mieszkalnych. 

§ 47. Zabrania się szczucia psami lub doprowadzania ich do stanu, w którym pies może stać się niebezpieczny 

dla człowieka lub innego zwierzęcia. 

§ 48. 1. Wyprowadzanie psów bez kagańca i smyczy dozwolone jest jedynie na terenach ogrodzonych 

niestanowiących terenów użytku publicznego. 

2. Zakazuje się wprowadzania psów lub innych zwierząt do obiektów użyteczności publicznej. 

3. Zakazuje się wyprowadzania psów na tereny placów zabaw. 

4. Zakazy zawarte w ust. 2 i 3 nie dotyczą osób niewidomych poruszających się z psem przewodnikiem. 

§ 49. Zwierzę domowe traktowane niehumanitarnie zostanie odebrane właścicielowi i przekazane do 

schroniska. Koszty transportu, leczenia i utrzymania ponosi właściciel. 

§ 50. Utrzymywanie psów rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia Burmistrza Miasta. 

§ 51. 1. Psy bezdomne oraz psy przebywające w miejscach publicznych bez właściciela będą odławiane i 

przekazywane do schroniska dla zwierząt z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie zwierząt. 

2. Koszty związane z odłowieniem psa oraz koszty pobytu w schronisku ponosi właściciel psa, a w przypadku 

braku możliwości ustalenia właściciela koszty ponosi gmina. 



ROZDZIAŁ XII 

ZASADY UTRZYMANIA I CHOWU ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI 
ROLNICZEJ 

§ 52. Właściciele zwierząt gospodarskich zobowiązani są do gromadzenia i usuwania odpadów oraz 

nieczystości powstających w związku z chowem zwierząt w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w 

szczególności przepisami sanitarno - epidemiologicznymi oraz prawem ochrony środowiska. 

§ 53. Przy hodowli zwierząt gospodarskich muszą być spełnione między innymi wymogi: 

1) Zwierzęta gospodarskie utrzymywane na nieruchomości powinny być zabezpieczone przed samowolnym 

opuszczaniem tej nieruchomości. 

2) Hodowla nie będzie powodować nadmiernych uciążliwości takich jak hałas czy wydzielanie uciążliwych 

zapachów w stosunku do nieruchomości sąsiednich. 

3) Nie dopuszcza się odprowadzania nieczystości ciekłych z hodowli do kanalizacji sanitarnej. 

§ 54 

Właściciel zwierzęcia, które zanieczyściło teren użytku publicznego obowiązany jest do uprzątnięcia 

zanieczyszczenia. 

§ 55. Zwierzę gospodarskie traktowane niehumanitarnie zostanie odebrane właścicielowi i przekazane do 

jednostki organizacyjnej prowadzącej gospodarstwo rolne lub do gospodarstwa rolnego posiadającego odpowiednie 

warunki, za zgodą właściciela. Koszty transportu, leczenia i utrzymania ponosi właściciel. 

ROZDZIAŁ XIII 

OBOWIĄZEK DERATYZACJI 

§ 56. Obowiązek deratyzacji spoczywa na właścicielach nieruchomości, którzy ponoszą koszty związane z jej 

przeprowadzeniem. 

§ 57. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają nieruchomości zabudowane budynkami wielomieszkaniowymi, 

obiektami użyteczności publicznej oraz nieruchomości w obrębie, których utrzymywane są zwierzęta gospodarskie. 

2. Deratyzację należy przeprowadzać według potrzeb, lecz co najmniej raz w roku na przełomie września i 

października. 

3. Szczegółowe terminy przeprowadzenia obowiązkowej akcji deratyzacji obejmującej zasięgiem określone 

tereny gminy określa Burmistrz Miasta, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym i podaje 

do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 

§ 58. Deratyzację na terenach nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi przeprowadza się w 

miarę potrzeby. 

ROZDZIAŁ XIV 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 59. 1. Osoby, które nie wykonują obowiązków określonych w niniejszym regulaminie podlegają 

odpowiedzialności karnej określonej w ustawie. 

2. Postępowanie w sprawach, o których mowa w § 59 pkt 1 prowadzone jest według przepisów ustawy z 

dnia 24 sierpnia 2001r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848). 

3. Do kontroli i egzekwowania przestrzegania niniejszego regulaminu uprawniona jest policja, oraz osoby 

posiadające stosowane zezwolenie Burmistrza Miasta. 

§ 60. Traci moc uchwała Rady Miasta Dynowa Nr XLVI/249/06 z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie 

„Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Dynów”. 

§ 61. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dynów. 

§ 62. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego. 
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