
 

 

UCHWAŁA NR XVII/177/16 

RADY GMINY KORCZYNA 

z dnia 18 sierpnia 2016 r. 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Korczyna. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r. poz. 446), w związku z art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2016r. poz. 250 z późn. zm.), Rada Gminy Korczyna 

uchwala: 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Korczyna 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin określa, zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy - szczegółowe zasady utrzymania czystości 

i porządku na terenie gminy, dotyczące: 

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, obejmujących: 

a) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania przez punkty selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych lub zapewnienie przyjmowania w inny sposób co najmniej takich 

odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty 

sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone 

oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, a także odpadów komunalnych 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ustawy, 

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku 

publicznego, 

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi; 

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich 

utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu: 

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych 

źródłach, 

b) liczby osób korzystających z tych pojemników; 

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego; 

4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami; 

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub 

uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku; 
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6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym 

także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach; 

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. 2016 r., poz. 250 z późn. zm.); 

2) ustawie o odpadach – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.  

U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.); 

3) nieruchomości – należy przez to rozumieć, zgodnie z art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego, części powierzchni 

ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem 

związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu 

przedmiot własności; 

4) właścicielach nieruchomości – należy przez to rozumieć podmioty, o których mowa  

w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy; 

5) podmiocie uprawnionym – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników 

bezodpływowych wyłonionego na warunkach określonych w ustawie; 

6) gospodarstwie domowym – należy przez to rozumieć wszystkie osoby zamieszkałe pod jednym adresem 

prowadzące wspólne gospodarstwo domowe. Ustalenie faktu zamieszkania dokonywane jest w oparciu 

o ewidencję ludności, a gdy stan faktyczny lub deklarowany odbiega od jej zapisów, w oparciu o stosowne 

oświadczenie właściciela nieruchomości; 

7) odpadach komunalnych – należy przez to rozumieć odpady komunalne, o których mowa  

w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy o odpadach; 

8) odpadach komunalnych wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć odpady komunalne, które nie 

mogą być umieszczone, ze względu na swoje rozmiary lub masę w typowych urządzeniach przeznaczonych 

do zbierania odpadów komunalnych; 

9) odpadach ulegających biodegradacji – należy przez to rozumieć odpady, o których mowa  

w art. 3 ust. 3 pkt 7 ustawy o odpadach; 

10) odpady zielone – należy przez to rozumieć odpady, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 8b ustawy 

o odpadach; 

11) odpadach budowlanych i rozbiórkowych – należy przez to rozumieć odpady pochodzące z budowy, 

remontów i demontażu obiektów budowlanych; 

12) nieczystościach ciekłych – należy przez to rozumieć nieczystości, o których mowa  

w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy; 

13) stacjach zlewnych – należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia, o których mowa  

w art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy; 

14) zbiornikach bezodpływowych – należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia, o których mowa  

w art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy; 

15) zwierzętach domowych – należy przez to rozumieć zwierzęta, o których mowa w art. 4 pkt 17 ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2013, poz. 856 z późn. zm.); 

16) zwierzętach gospodarskich – należy przez to rozumieć zwierzęta, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy 

z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 133,  

poz. 921 z późn. zm.); 

17) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Korczyna; 

18) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Korczyna. 
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Rozdział 2. 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§ 3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania na terenie nieruchomości czystości 

i porządku, zgodnie z ustawą oraz niniejszym regulaminem. 

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są, prowadzić selektywną zbiórkę odpadów komunalnych 

powstających na terenie nieruchomości, z podziałem na: 

1) papier, 

2) metale, 

3) tworzywa sztuczne, 

4) opakowania wielomateriałowe; 

5) szkło, 

6) odpady komunalne ulegające biodegradacji; 

7) odpady zielone; 

8) przeterminowane leki i chemikalia; 

9) odpady wielkogabarytowe; 

10) baterie i akumulatory, 

11) zużyte opony, 

12) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

13) popiół i odpady paleniskowe, 

14) odpady budowlane i rozbiórkowe. 

15) tekstylia, 

16) oleje i tłuszcze. 

2. Odpady, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 mogą być zbierane i odbierane łącznie. 

3. Odpady, o których mowa w ust. 1 pkt 6-7 mogą być zbierane i odbierane łącznie. 

4. Odpady, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5 i 13 należy gromadzić na nieruchomości, na której one 

powstały, w pojemnikach określonych w rozdziale III. 

5. Odpady, o których mowa w ust. 1 pkt 6, należy gromadzić na nieruchomości, na której one powstały 

w pojemnikach określonych w rozdziale III, z zastrzeżeniem § 5. 

5a. Odpady, o których mowa w ust. 1 pkt 7, należy gromadzić na nieruchomości, na której one powstały 

w pojemnikach określonych w rozdziale III, lub można je przekazywać samodzielnie do punktu selektywnego 

zbierania odpadów zlokalizowanego na terenie gminy, z zastrzeżeniem § 5. 

6. Odpady, o których mowa w ust. 1 pkt 8-12 oraz 14-16 należy przekazywać samodzielnie do punktu 

selektywnego zbierania odpadów zlokalizowanego na terenie gminy. 

7. Informację o punktach selektywnej zbiórki odpadów udostępnia się mieszkańcom na stronie  

internetowej Gminy Korczyna oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, zgodnie 

z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit d ustawy. 

§ 5. Z obowiązku, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 6 i 7 regulaminu, zwolnieni są właściciele 

nieruchomości: 

1) dokonujący kompostowania odpadów ulegających biodegradacji we własnym zakresie i na własne 

potrzeby, w sposób nie powodujący uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości; 

2) używający drewna do celów energetycznych; 

3) odpady, o których mowa w pkt 1 należy gromadzić w przydomowych kompostownikach lub innych 

urządzeniach do tego przeznaczonych. 
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§ 6. Odpady komunalne zbierane w sposób nieselektywny należy gromadzić i przekazywać podmiotowi 

uprawnionemu w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi rodzajami odpadów zbieranymi selektywnie 

na zasadach określonych w rozdziałach: III i IV. 

§ 7. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny lub obiekty służące do użytku publicznego, 

w tym: przystanki autobusowe, wiaty przystankowe, place, zakłady opieki zdrowotnej, placówki oświatowe, 

cmentarze, szalety publiczne, mają obowiązek utrzymania czystości i porządku na tych terenach lub obiektach, 

w szczególności poprzez: 

1) ustawienie odpowiedniej ilości koszy na śmieci i systematyczne ich opróżnianie, nie dopuszczając do ich 

przepełnienia, na zasadach określonych w rozdziale IV, 

2) systematyczne usuwanie błota, lodu, śniegu i innych nieczystości z dojazdów i dojść do nieruchomości 

i obiektów zlokalizowanych na swoim terenie. 

§ 8. 1. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników mają obowiązek uprzątnięcia błota, 

śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego. 

2. Uprzątniecie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń polega na usunięciu ich w miejsca nie 

powodujące zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów. 

3. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń nie może powodować szkód w mieniu osób 

trzecich oraz działać szkodliwie na tereny zieleni oraz drzewa. 

§ 9. 1. Mycie pojazdów samochodowych z wyłączeniem samochodów ciężarowych oraz wszelkich 

pojazdów i maszyn rolniczych poza myjniami, może odbywać się na terenie nieruchomości wyłącznie 

w miejscach do tego przeznaczonych, umożliwiających odprowadzanie ścieków do zbiorników 

bezodpływowych oraz zgodnie z przepisami art. 9 ustawy z 7 czerwca 2001r. o zbiorowym doprowadzaniu 

wody i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2015r., poz. 139 z późn.zm.). 

2. Ścieki pochodzące z mycia pojazdów nie mogą być odprowadzane do kanalizacji deszczowej, cieków 

wodnych i rowów melioracyjnych. 

3. Naprawa pojazdów samochodowych i innych pojazdów mechanicznych poza warsztatami 

samochodowymi może odbywać się na terenie nieruchomości wyłącznie pod warunkiem, niepowodowania 

zanieczyszczania nieruchomości oraz, jeśli prace związane z naprawą nie będą uciążliwe dla sąsiednich 

nieruchomości a powstające odpady gromadzone i usuwane będą zgodnie z regulaminem i przepisami 

szczególnymi. 

§ 10. Odpady, o których mowa w rozdziale II właściciele nieruchomości zobowiązani są zbierać 

i gromadzić niezwłocznie od chwili ich powstania. 

Rozdział 3. 

Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania  

odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz warunki ich rozmieszczenia  

i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym -  

przy uwzględnieniu średniej ilości odpadów komunalnych wytworzonych w gospodarstwach domowych 

bądź w innych źródłach i liczby osób korzystających z tych urządzeń 

§ 11. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych: 

1) dla nieruchomości zamieszkałych: 

a) worki foliowe o pojemności 60 l, 

b) worki foliowe o pojemności 120 l. 

2) dla nieruchomości niezamieszkałych: 

a) worki foliowe o pojemności 60 l, 

b) worki foliowe o pojemności 120 l, 

c) pojemniki (kontenery) o pojemności 120 l, 

d) pojemniki (kontenery) o pojemności 1.100 l, 
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e) pojemniki (kontenery) o pojemności 7.000 l, 

f) kosze uliczne o pojemności od 15 l do 50 l. 

§ 12. Ustala się następujące kolory dla pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów: 

1) żółty- na papier, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, 

2) biały- na szkło, 

3) zielony- na odpady biodegradowalne i zielone, 

4) czarny- na odpady zbierane w sposób nieselektywny. 

5) szary - na popiół i odpady paleniskowe. 

§ 13. 1. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów określonych w § 12 pkt 1-3 oraz nalepki 

identyfikujące pojemniki z odpadami, dostarcza właścicielowi nieruchomości gmina. 

2. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów określonych w § 12 pkt 5 właściciel nieruchomości może 

odebrać w punktach selektywnej zbiórki odpadów. 

§ 14. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania w sposób selektywny 

odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, dla właścicieli nieruchomości: prowadzących gospodarstwo 

domowe, prowadzących działalność gospodarczą, prowadzących działalność w zakresie użyteczności 

publicznej: 

1) dla papieru, metali, tworzyw sztucznych, odpadów wielomateriałowych – 120 l; 

2) dla szkła– 60 l. 

3) dla odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, odpadów zielonych – 120 l; 

4) dla popiołu i odpadów paleniskowych - 60 l. 

§ 15. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania, w sposób 

nieselektywny, odpadów komunalnych na terenie nieruchomości dla właścicieli nieruchomości, prowadzących 

gospodarstwo domowe, na których zamieszkuje: 

1) nie więcej niż dwie osoby – 120 l 

2) od trzech do sześciu osób – 2 x 120 l; 

3) siedem osób i więcej – 3 x 120 l. 

2. Ustala się, z zastrzeżeniem ust. 3 – 5 minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania 

w sposób nieselektywny odpadów komunalnych na terenie nieruchomości dla właścicieli nieruchomości, 

prowadzących działalność gospodarczą i zatrudniających: 

1) nie więcej niż dwie osoby – 120 l; 

2) od trzech do pięciu osób – 2 x120 l; 

3) od sześciu do dziesięciu osób – 3 x 120 l; 

4) od jedenastu do dwudziestu osób – 4 x 120 l; 

5) od dwudziestu jeden do czterdziestu osób- 6 x 120 l, 

6) czterdzieści jeden osób lub więcej – 8 x 120 l. 

3. Ustala się, z zastrzeżeniem ust. 4, minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania 

w sposób nieselektywny odpadów komunalnych na terenie nieruchomości dla właścicieli nieruchomości, 

prowadzących działalność gospodarczą o charakterze usługowym, np. handlową, bankową i zatrudniających: 

1) nie więcej niż dwie osoby – 2 x 120 l; 

2) od trzech do pięciu osób – 3 x120 l; 

3) od sześciu do dziesięciu osób – 4 x 120 l; 

4) od jedenastu do dwudziestu osób – 6 x 120 l; 
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5) od dwudziestu jeden do czterdziestu osób - 8 x 120 l, 

6) czterdzieści jeden osób lub więcej – 16 x 120 l. 

4. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania w sposób nieselektywny 

odpadów komunalnych na terenie nieruchomości dla właścicieli nieruchomości, prowadzących gastronomiczną 

działalność gospodarczą i zatrudniających: 

1) nie więcej niż dwie osoby – 2 x 120 l; 

2) od trzech do czterech osób – 4 x 120 l; 

3) od pięciu do ośmiu osób – 8 x 120 l; 

4) od dziewięciu do piętnastu osób – 12 x 120 l; 

5) szesnaście osób i więcej – 16 x 120 l. 

5. W przypadku właścicieli nieruchomości, prowadzących gastronomiczną działalność gospodarczą 

i zatrudniających powyżej 16 osób zasady dotyczące ustalania minimalnej pojemności pojemników 

przeznaczonych do zbierania w sposób nieselektywny odpadów komunalnych, określone w ust. 4 stosuje się 

odpowiednio. 

6. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania w sposób nieselektywny 

odpadów komunalnych na terenie nieruchomości dla właścicieli nieruchomości, prowadzących działalność 

w zakresie użyteczności publicznej, w zależności od liczby osób korzystających z usług tej instytucji, przy: 

1) nie więcej niż dwudziestu osobach – 4 x 120 l; 

2) od dwudziestu jeden do czterdziestu osób – 8 x 120 l; 

3) od czterdziestu jeden do osiemdziesięciu osób – 16 x 120 l; 

4) od osiemdziesięciu jeden do stu sześćdziesięciu osób - 32 x 120 l. 

7. W przypadku właścicieli nieruchomości, prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej, 

jeżeli liczba osób korzystających z ich usług jest większa niż 160 zasady dotyczące ustalania minimalnej 

pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania w sposób nieselektywny odpadów komunalnych, 

określone w ust. 6 stosuje się odpowiednio. 

8. Minimalna pojemność pojemników określona w ust. 2 – 6 może być zachowana także przy użyciu przez 

właściciela nieruchomości innego rodzaju pojemników określonych w § 15 pkt 2, przy zachowaniu 

odpowiednich ich wielokrotności. 

§ 16. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych 

na drogach publicznych: 

1) w terenie niezabudowanym – 15 l; 

2) w terenie zabudowanym – 20 l. 

§ 17. 1. Pojemniki, o których mowa w rozdziale III należy umieszczać na terenie nieruchomości, z której 

zbierane są odpady, w miejscach gromadzenia odpadów przygotowanych zgodnie z zasadami określonymi 

w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015, poz. 1422). 

2. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić w dniu odbioru pojemniki przeznaczone do 

zbierania odpadów komunalnych na czas odbierania tych odpadów poprzez ich wystawienie poza teren 

nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd lub umożliwić wjazd na teren 

nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych w urządzeniach, 

o których mowa w rozdziale III. 

§ 18. Urządzenia, o których mowa w niniejszym rozdziale powinny być utrzymywane w odpowiednim 

stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. 
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Rozdział 4. 

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych 

z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 19. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości. 

2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się, z zastrzeżeniem 

§ 4 ust 5a oraz ust. 6, poprzez ich umieszczenie w odpowiednich pojemnikach określonych 

w § 11 i 12 regulaminu, a następnie odebranie przez uprawniony podmiot w celu ich unieszkodliwienia lub 

odzysku. 

§ 20. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się zbieranych w sposób nieselektywny 

odpadów komunalnych z terenu nieruchomości co 2 tygodnie, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez 

podmiot uprawniony, zamieszczonym na stronie internetowej Gminy Korczyna. 

§ 21. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się zbieranych w sposób selektywny 

odpadów komunalnych z terenu nieruchomości:  

1) zgodnie z harmonogramem ustalonym przez podmiot uprawniony zamieszczonym na stronie internetowej 

gminy: 

a) papieru, metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, szkła – co 4 tygodnie, 

b) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, odpadów zielonych - od 1 maja do 31 października - 

co dwa tygodnie, od 1 listopada do 30 kwietnia - co cztery tygodnie, 

c) popiołu i odpadów paleniskowych – od 1 listopada do 31 maja – co 4 tygodnie. 

2) przeterminowanych leków, chemikaliów, odpadów wielkogabarytowych, baterii i akumulatorów, zużytych 

opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tekstyliów, olei i tłuszczy, odpadów budowlanych 

i rozbiórkowych, odpadów zielonych – w miarę potrzeb, w czasie pracy punktu selektywnej zbiórki 

odpadów zlokalizowanego na terenie gminy. 

§ 22. 1. Właściciele nieruchomości, zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia 

nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości, lecz nie rzadziej niż raz 

na 12 miesięcy. 

2. Przepis § 19 ust. 2 stosuje się odpowiednio do pozbywania się nieczystości ciekłych, z tym, że 

nieczystości ciekłe powinny być wywożone przez podmiot uprawniony do punktu zlewnego (oczyszczalni 

ścieków). 

3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są udostępnić w dniu odbioru urządzenia przeznaczone do 

zbierania nieczystości ciekłych na czas odbierania tych nieczystości poprzez umożliwienie wjazdu na teren 

nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru nieczystości ciekłych zgromadzonych 

w zbiornikach bezodpływowych. 

§ 23. Odpady i nieczystości ciekłe z miejsc przeznaczonych do użyteczności publicznych, w tym 

cmentarzy, przystanków autobusowych, wiat przystankowych, koszy ulicznych, placów oraz miejsc 

organizowanych imprez artystycznych i sportowych, placów targowych należy pozbywać się na zasadach 

określonych w § 19 – 22. 

Rozdział 5. 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 24. Zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa 

Podkarpackiego przyjmuje się następujące cele główne: 

1) zwiększanie udziału odzysku, w szczególności recyklingu szkła, metali, tworzyw sztucznych oraz papieru  

i tektury, a także odzysku energii z odpadów; 

2) eliminowanie praktyk nielegalnego pozbywania się odpadów, a w szczególności spalania odpadów 

komunalnych w kotłowniach i tworzenia dzikich wysypisk odpadów komunalnych; 
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3) zmniejszanie masy składowanych odpadów komunalnych, w szczególności poprzez propagowanie 

użytkowania opakowań wielokrotnego użytku czy kompostowanie odpadów biodegradowalnych. 

Rozdział 6. 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem  

lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku 

§ 25. Zwierzęta domowe należy utrzymywać w sposób humanitarny z uwzględnieniem ich potrzeb oraz 

zapewnić im właściwą opiekę i ochronę. 

§ 26. 1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi. 

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, zobowiązane są trzymać je na terenie 

swojej nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 4. 

3. Zabrania się wypuszczania psów bez nadzoru, poza teren nieruchomości stanowiącej własność osoby 

utrzymującej zwierzę. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest możliwe po spełnieniu następujących 

warunków: 

1) pies będzie prowadzony na smyczy, 

2) niezależnie od rasy i wielkości, pies będzie posiadał kaganiec. 

4. Uwolnienie psa z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenie nieruchomości ogrodzonej w sposób 

uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich oraz odpowiednio 

oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem. 

5. Przepisy ust. 3-4 stosuje się odpowiednio do innych zwierząt domowych. 

6. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych 

przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku. 

Przepis ten obowiązuje również w sytuacji zanieczyszczenia posesji indywidualnych, nie stanowiących 

własności osoby utrzymującej zwierzęta domowe. 

Rozdział 7. 

Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych 

z produkcji rolniczej, w tym zakaz utrzymywania zwierząt na określonych obszarach  

lub poszczególnych nieruchomościach 

§ 27. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane 

pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszej uchwale oraz innych przepisach prawa. 

2. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany: 

1) zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób 

zgodny z prawem, w tym z wymogami niniejszej uchwały; 

2) zabezpieczyć zwierzęta utrzymywane na nieruchomości przed samowolnym opuszczeniem tej 

nieruchomości; 

3) nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenu nieruchomości; 

4) ograniczyć wszelkie uciążliwości związane z utrzymywaniem zwierząt gospodarskich do obszaru 

nieruchomości, na której utrzymywane są zwierzęta, w szczególności nie dopuszczać do powstawania 

wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich uciążliwości; 

5) przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych. 

Rozdział 8. 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania 

§ 28. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary zabudowane: 

1) obiektami i magazynami wykorzystywanymi na przetwórstwo lub przechowywanie produktów rolno-

spożywczych, 

2) budynkami, w których utrzymywane są zwierzęta gospodarskie, 

3) budynkami wielomieszkaniowymi. 
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2. Deratyzację należy przeprowadzić co najmniej raz do roku. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, 

stwarzającej zagrożenie sanitarne, deratyzację należy przeprowadzić niezwłocznie. 

Rozdział 9. 

Postanowienia końcowe 

§ 29. Osoby, które nie wykonują obowiązków określonych niniejszym regulaminem podlegają 

odpowiedzialności karnej na podstawie art. 10 ustawy. 

§ 30. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 

§ 31. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

  

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Władysław Pelczar 
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