
 

 

UCHWAŁA NR XVI/199/19 

RADY MIEJSKIEJ W USTRZYKACH DOLNYCH 

z dnia 30 października 2019 r. 

w sprawie: "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ustrzyki Dolne". 

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 (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z  2019 r. poz. 2010 z późn. zm.), po 

zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ustrzykach Dolnych, Rada Miejska 

w Ustrzykach Dolnych uchwala co następuje: 

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ustrzyki Dolne 

w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych. 

§ 3. Traci moc uchwała nr LV/674/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 8 października 2018 r. 

w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ustrzyki Dolne" opublikowana 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z 2018 r. poz. 4821. 

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

Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 r. 

  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

Julian Czarnecki 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 26 listopada 2019 r.

Poz. 5648



Załącznik do uchwały Nr XVI/199/19 

Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 

z dnia 30 października 2019 r. 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ustrzyki Dolne. 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ustrzyki 

Dolne dotyczące: 

1) wymagań w zakresie: 

a) selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, 

b) selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkty selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych, 

c) uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku 

publicznego, 

d) mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi. 

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na 

drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i worków oraz utrzymania pojemników 

w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, 

3) utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów; 

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

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego, 

5) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, 

6) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniami lub 

uciążliwością dla ludzi oraz zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku, 

7) wymagań dotyczących utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych 

nieruchomościach, 

8) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania. 

§ 2. 1.   Treść regulaminu pozostaje w ścisłym związku z pojęciami i definicjami zawartymi w ustawach: 

1) z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

2) z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 

3) z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, 

4) z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, 

5) z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. 

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1) mieszkańcu - rozumie się przez to osobę fizyczną mającą na terenie gminy miejsce zamieszkania, tj. 

miejsce, w którym osoba ta zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych 

nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, 

leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi, a jeżeli miejsca takiego nie można ustalić - miejsce 

zameldowania, 
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2) właścicielu nieruchomości - należy przez to rozumieć podmioty zdefiniowane w art. 2 ust. 1 pkt 4 oraz 

ust. 2a i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

3) chodniku - należy przez to rozumieć wydzieloną część drogi publicznej służącą do poruszania się pieszych, 

4) podmiocie uprawnionym - rozumie się przez to przedsiębiorcę wpisanego do rejestru działalności 

regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy 

Ustrzyki Dolne, na terenie której prowadzi działalność w przedmiotowym zakresie, 

5) odpadach wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć odpady komunalne, które ze względu na swoje 

rozmiary nie mogą być umieszczane w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbiórki odpadów 

komunalnych, z wyłączeniem odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

6) nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - rozumie się 

przez to nieruchomości wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, produkcyjnej 

i usługowej oraz obiekty użyteczności publicznej, 

7) przydomowych oczyszczalniach ścieków - rozumie się przez to instalacje i urządzenia stacjonarne 

przeznaczone do oczyszczania nieczystości ciekłych, posiadające wymagane atesty oraz spełniające 

wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, 

8) punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zwanym dalej "PSZOK" - należy przez to 

rozumieć wyznaczony na terenie gminy obiekt przeznaczony do przyjmowania odpadów zebranych 

w sposób selektywny przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych. 

Rozdział 2. 

Wymagania w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych. 

§ 3. 1.   Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego  zbierania, 

a przedsiębiorca odbierający odpady do selektywnego odbierania następujących wyselekcjonowanych 

odpadów: 

1) papieru (np. tektura, odpady opakowaniowe z papieru i tektury), 

2) szkła (bezbarwnego i kolorowego), 

3) tworzywa sztucznego (np. plastik, opakowania z plastiku), 

4) bioodpadów (trawa, rozdrobnione gałęzie drzew i krzewów, liście, kwiaty, trociny i kora drzew, odpady 

kuchenne), 

5) opakowań wielomateriałowych (np. opakowania po napojach, sokach, mleku), 

6) metali (np. puszki, złom), 

7) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

8) odpadów wielkogabarytowych (np. meble), 

9) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 

10) zużytych opon, 

11) przeterminowanych leków i chemikaliów, 

12) zużytych baterii i akumulatorów, 

13) innych odpadów niebezpiecznych, za wyjątkiem azbestu, 

14) odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym 

w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu 

substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, 

15) popiołu i żużlu, 

16) odpadów tekstyliów i odzieży, 

17) odpadów komunalnych pozostałych po wysegregowaniu frakcji, o których mowa w pkt od 1 do 16, 

zbieranych jako odpady niesegregowane (zmieszane). 
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2. Odpady, o których mowa w ust. 1, zbierane i odbierane będą z częstotliwością i na zasadach określonych 

w rozdziale IV niniejszego regulaminu. 

3. Selektywne zbieranie odpadów komunalnych powinno odbywać się wg następujących zasad: 

1) zbieranie w pojemnikach, kontenerach lub workach o określonej kolorystyce i oznaczeniach wyłącznie 

frakcji odpadów do nich przeznaczonych, 

2) selektywnie zebrane odpady po żywności i inne, które uległy zabrudzeniu, należy przed złożeniem do 

pojemnika lub worka oczyścić, 

3) opróżnione opakowania należy, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, trwale zgniatać przed złożeniem do 

pojemnika tak, aby zachowały zmniejszoną objętość, 

4) selektywnie zebrane odpady przekazywane uprawnionemu podmiotowi w workach należy zabezpieczyć 

przed zmieszaniem podczas transportu poprzez związanie worka. 

§ 4. 1.  Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników zobowiązani są niezwłocznie do 

uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z tych chodników, w sposób mechaniczny lub ręczny. 

2. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń polega na złożeniu ich w miejscu 

umożliwiającym ich zabranie, nie powodującym zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów. 

§ 5. 1.  Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie na własnej 

nieruchomości pod warunkiem: 

1) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub 

zbiornika bezodpływowego (szczelnego szamba), 

2) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości przy użyciu 

środków ulegających biodegradacji. 

2. Prowadzenie napraw pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się 

wyłącznie w zakresie obejmującym drobne naprawy własnych pojazdów mechanicznych oraz pod warunkiem: 

1) niepowodowania uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości oraz negatywnego oddziaływania 

na środowisko, w tym emisji hałasu i spalin, 

2) gromadzenia powstających odpadów w pojemnikach do tego przeznaczonych, 

3) zabezpieczenia przed przedostawaniem się płynów samochodowych do środowiska. 

Rozdział 3. 

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz 

na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i worków oraz utrzymania 

pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. 

§ 6.  Ustala się następujące rodzaje pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości: 

1) pojemniki metalowe lub z tworzywa sztucznego, 

2) kontenery, 

3) worki z tworzywa sztucznego oraz worki biodegradowalne, 

4) kosze uliczne 

§ 7. 1.   Właściciele nieruchomości są zobowiązani do określonych zasad selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych. 

2. Pojemniki lub worki, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1-3, służące do zbierania odpadów powinny 

posiadać opis określający ich przeznaczenie (odpowiednią frakcję zbieranych odpadów) oraz powinny być 

utrzymane w następującej kolorystyce: 

1) szkło - pojemniki lub worki w kolorze zielonym, oznaczone napisem: "SZKŁO", 
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2) odpady z tworzywa sztucznego (np. plastik, opakowania z plastiku), opakowania wielomateriałowe (np. 

opakowania po napojach, sokach, mleku), metale (np. puszki, drobny złom) - pojemniki lub worki 

w kolorze żółtym, oznaczone napisem: "METALE I TWORZYWA SZTUCZNE", 

3) papier (np. tektura, odpady opakowaniowe z papieru i tektury) - pojemniki lub worki w kolorze niebieskim, 

oznaczone napisem: "PAPIER", 

4) bioodpady (trawa, rozdrobnione gałęzie drzew i krzewów, liście, kwiaty, trociny i kora drzew, odpady 

kuchenne) - pojemniki lub worki w kolorze brązowym, oznaczone napisem: "BIO", 

5) popiół i żużel - jutowy worek w kolorze białym, oznaczony napisem: "POPIÓŁ", 

6) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - pojemniki lub worki w kolorze czarnym, oznaczone 

napisem: "ZMIESZANE". 

3. Worki powinny dodatkowo posiadać oznaczenie "GMINA USTRZYKI DOLNE" oraz nazwę 

przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne z terenu Gminy Ustrzyki Dolne. 

4. Pojemniki lub worki niespełniające wymogów regulaminu, o których mowa w ust. 2, dostosowuje się lub 

zastępuje się je pojemnikami spełniającymi wymagania, o których mowa w ust. 2, w terminie do dnia 

30 czerwca 2022 r. 

§ 8. Umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zawarte przed dniem 1 lipca 2017 r. 

przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunale, 

obowiązujące w dniu wejścia w życie regulaminu, które określają wymagania w zakresie selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych w sposób niezgodny z § 7 ust. 2 regulaminu, zachowują ważność na czas, na 

jaki zostały zawarte, jednak nie dłuższy niż do dnia 30 czerwca 2021 r. 

§ 9. 1.  Ustala się minimalną pojemność pojemników lub worków przeznaczonych do gromadzenia 

odpadów komunalnych wytwarzanych na nieruchomościach zamieszkanych przez jednego mieszkańca w ciągu 

jednego miesiąca na 30 l oraz wielokrotność pojemnika lub worka przypadającego na kolejnego mieszkańca. 

2. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, 

zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki, dostosowując ich pojemność do swoich 

indywidualnych potrzeb w ciągu tygodnia, uwzględniając następujące normy: 

1) dla budynków użyteczności publicznej i placówek oświatowych – 10 l na każdą osobę pracującą, dziecko 

lub ucznia, 

2) dla lokali handlowych – 10 l na każdą osobę pracującą, 

3) dla lokalu gastronomicznego – 10 l na jedno miejsce konsumpcyjne i na każdą osobę pracującą, 

4) dla domu opieki, szpitala, pensjonatu, hotelu – 10 l na jedno łóżko lub miejsce  noclegowe i na każdą osobę 

pracującą, 

5) dla cmentarzy – minimum jeden pojemnik 1100 l 

3. Właściciele gospodarstw agroturystycznych zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki 

lub worki o wielkości dostosowanej do ilości i rodzaju produkowanych odpadów, uwzględniając normę 10 l 

tygodniowo na każde miejsce noclegowe i każdą osobę pracującą, która nie jest zgłoszona jako mieszkaniec 

danej nieruchomości. 

4. Na chodnikach, placach zabaw, przystankach komunikacji publicznej oraz w parkach do gromadzenia 

odpadów komunalnych należy stosować kosze uliczne lub pojemniki o pojemności min. 20 l. 

§ 10. 1.  W przypadku zgromadzenia różnych frakcji odpadów w jednym pojemniku lub worku, odpady 

będą traktowane jako odpady niesegregowane (zmieszane). 

2. Worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w tym worki jutowe na popiół i żużel (worki 

białe) oraz worki do gromadzenia odpadów niesegregowanych (zmieszanych) są odpłatne, z tym,  że koszt 

worka nie przekracza kosztu jego nabycia przez wykonawcę  usługi. 

3. Dla właścicieli nieruchomości zamieszkanych worki do gromadzenia odpadów komunalnych dostępne są 

w siedzibie uprawnionego podmiotu odbierającego odpady. 
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§ 11. 1.   Właściciel nieruchomości zamieszkanej, który złożył deklarację o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, otrzyma od gminy indywidualne kody kreskowe służące do 

oznakowania pojemników, kontenerów i worków. 

2. Właściciel nieruchomości zamieszkanej ma obowiązek oznakowania pojemników, kontenerów oraz 

worków (w tym również worków na popiół), poprzez umieszczenie na nich w widocznym miejscu kodu 

kreskowego o treści: "ZMIESZANE" lub "SEGREGACJA", wydanego przez Urząd Miejski w Ustrzykach 

Dolnych. 

§ 12. 1.   Pojemniki lub worki przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych należy ustawić: 

1) w miejscach łatwo dostępnych, zarówno dla ich użytkowników jak i dla pracowników podmiotów 

odbierających odpady komunalne, w sposób niepowodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla 

mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich, 

2) w granicach nieruchomości, na równej powierzchni, w miarę istniejących możliwości utwardzonej, 

zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota. 

2. Pojemniki lub worki powinny być tak usytuowane, aby ich opróżnianie odbywało się bez konieczności 

wejścia na ogrodzoną część nieruchomości. 

3. Miejsca gromadzenia odpadów komunalnych właściciel nieruchomości jest zobowiązany utrzymywać 

w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym. 

4. Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie 

sanitarnym, porządkowym i technicznym. 

5. Koszty przygotowania i utrzymania miejsca ustawienia pojemników lub worków ponosi właściciel 

nieruchomości. 

Rozdział 4. 

Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości. 

§ 13. 1.  Ustala się odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych 

z następującą częstotliwością: 

1) z nieruchomości o zabudowie wielolokalowej w mieście - nie rzadziej niż raz w tygodniu, 

2) z nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej w mieście: 

a) nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie - odpady niesegregowane (zmieszane) oraz bioodpady, 

b) nie rzadziej niż raz w miesiącu odpady zebrane w sposób selektywny, za wyjątkiem bioodpadów, 

3) z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenach wiejskich: 

a) nie rzadziej niż raz w miesiącu - odpady zebrane w sposób selektywny za wyjątkiem bioodpadów, 

b) nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października - odpady niesegregowane 

(zmieszane) oraz bioodpady, 

c) nie rzadziej niż raz w miesiącu w okresie od stycznia do marca i od listopada do grudnia - odpady 

niesegregowane (zmieszane) oraz bioodpady, 

4) odpady wielkogabarytowe (np. meble, dywany, materace, wykładziny, zabawki dużych rozmiarów, rowery, 

wózki dziecięce itp.) odbierane będą z nieruchomości dwa razy w roku w miesiącach: maj i wrzesień, 

zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych, oddzielnym transportem. 

2. Ustala się odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy a powstają odpady komunalne, z następującą częstotliwością: 

1) z nieruchomości położonych w mieście - nie rzadziej niż raz w tygodniu, 

2) z nieruchomości położonych na terenach wiejskich: 

a) nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października – odpady niesegregowane 

(zmieszane) oraz bioodpady, 
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b) nie rzadziej niż raz w miesiącu w okresie od listopada do marca - odpady niesegregowane (zmieszane) 

oraz bioodpady, 

c) nie rzadziej niż raz w miesiącu – odpady zebrane w sposób selektywny, za wyjątkiem bioodpadów, 

3) z pojemników na odpady, umieszczonych wzdłuż ciągów komunikacyjnych - nie rzadziej niż dwa razy 

w tygodniu. 

§ 14. 1.   Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zobowiązani są do pozbywania 

się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów, w sposób 

gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości w następujący sposób: 

1) odpady zebrane w sposób selektywny: 

a) w odpowiednich pojemnikach lub workach odpady takie jak: papier, szkło (bezbarwne i kolorowe), 

metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, popiół i żużel należy wystawić przed posesję w terminie 

podanym w harmonogramie w sposób umożliwiający ich sprawny odbiór, 

b) odpady wielkogabarytowe (np. meble, dywany, materace, wykładziny, zabawki dużych rozmiarów, 

rowery, wózki dziecięce itp.) należy wystawić przed posesję zgodnie z harmonogramem ich odbioru, 

dwa razy w roku, w miesiącach: maj i wrzesień w sposób umożliwiający ich sprawny odbiór, 

c) przeterminowane leki należy oddawać do specjalnie w tym celu przeznaczonych pojemników 

ustawionych w aptekach 

d) dodatkowo zużyte baterie można oddawać do specjalnie w tym celu przeznaczonych pojemników 

ustawionych w szkołach i urzędach, 

e) bioodpady można poddać kompostowaniu na terenie nieruchomości, na której powstały, a w przypadku 

braku takiej możliwości należy gromadzić te odpady w odpowiednich workach lub pojemnikach 

i wystawić przed posesję w terminie podanym w harmonogramie w sposób umożliwiający ich sprawny 

odbiór, 

f) niezależnie od ustaleń zawartych w lit. od a) do e) mieszkańcy mogą wszystkie wyselekcjonowane 

odpady przekazać do PSZOK w odpowiednich workach, 

g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, za wyjątkiem opon pochodzących z działalności 

rolniczej i gospodarczej, odpady budowlane i rozbiórkowe, chemikalia, odpady niekwalifikujące się do 

odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów 

leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności 

igieł i strzykawek, zużyte baterie i akumulatory, odpady tekstyliów i odzieży oraz inne odpady 

niebezpieczne, za wyjątkiem azbestu, należy dostarczać do PSZOK własnym transportem, 

2) odpady niesegregowane (zmieszane) gromadzone w odpowiednich pojemnikach lub workach należy 

wystawić przed posesję w terminie podanym w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych w sposób 

umożliwiający ich sprawny odbiór, 

3) harmonogram odbioru odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych 

dostępny jest w siedzibie uprawnionego podmiotu odbierającego odpady komunalne z tych nieruchomości 

lub na jego stronie internetowej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, 

4) w przypadku, kiedy odbiór odpadów przypada na dzień ustawowo wolny od pracy - odpady odbierane będą 

w następnym dniu roboczym po dniu wolnym, 

5) odpady komunalne należy wystawić przed posesję w dniu ich odbioru do godziny 7:00. 

2. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, 

zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zgodnie z harmonogramem 

odbioru odpadów, w sposób gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości 

w następujący sposób: 

1) odpady zebrane w sposób selektywny oraz odpady niesegregowane (zmieszane) w odpowiednich 

pojemnikach lub workach należy wystawić przed posesję w terminie podanym w harmonogramie w sposób 

umożliwiający ich sprawny odbiór; 
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2) harmonogram odbioru odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, na których 

nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, dostępny jest w siedzibie uprawnionego 

podmiotu odbierającego odpady komunalne z tych nieruchomości lub na jego stronie internetowej. 

3. Właściciel nieruchomości posiadający odpady zawierające azbest zobowiązany jest do ich usunięcia 

i przekazania do zakładu utylizacji na własny koszt. 

4. Zużyte oleje powstające podczas doraźnych napraw i regulacji pojazdów mechanicznych właściciele 

nieruchomości są zobowiązani przekazać do stacji obsługi odbierających zużyte oleje. 

§ 15. 1.   Ustala się następujące zasady w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych: 

1) właściciel nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych zobowiązany jest 

do jego opróżnienia poprzez zapewnienie wywozu przez podmiot posiadający odpowiednie zezwolenie, 

2) częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych winna uniemożliwiać wypływ nieczystości ze zbiornika, 

zwłaszcza wynikających z jego przepełnienia, a ilość odwiezionych do stacji zlewnych nieczystości 

ciekłych nie powinna odbiegać w sposób istotny od ilości wody zakupionej do celów bytowych, 

3) właściciel nieruchomości wyposażonej w przydomową oczyszczalnię ścieków zobowiązany jest do 

pozbywania się komunalnych osadów ściekowych z przydomowej oczyszczalni, 

4) częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników przydomowych oczyszczalni wynika z ich 

instrukcji eksploatacji, 

5) opróżnianie zbiorników bezodpływowych odbywa się na podstawie indywidualnego zgłoszenia właściciela 

nieruchomości do podmiotu świadczącego takie usługi, tj. posiadającego zezwolenie Burmistrza Ustrzyk 

Dolnych na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy 

Ustrzyki Dolne. 

2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do udokumentowania prawidłowego pozbywania się 

nieczystości ciekłych z nieruchomości poprzez posiadanie umowy oraz rachunków potwierdzających 

korzystanie z usług odbioru nieczystości ciekłych świadczonych przez podmiot, o którym mowa w ust. 1 pkt 5. 

Rozdział 5. 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 16. W celu osiągnięcia poziomów recyklingu określonych w Planie Gospodarki Odpadami dla 

Województwa Podkarpackiego (WPGO) wytwórcy odpadów komunalnych powinni w miarę możliwości: 

1) kupować produkty w opakowaniach zwrotnych, ' 

2) korzystać z opakowań, pudełek, pojemników, słoików, które nadają się do wielokrotnego wykorzystania, 

3) używać toreb wielokrotnego użytku do zakupów codziennych, 

4) zgniatać plastikowe butelki, opakowania wielomateriałowe oraz tekturowe przed wrzuceniem do 

pojemników na odpady, 

5) przekazywać stare, nieuszkodzone meble organizacjom charytatywnym lub innym zainteresowanym, 

6) kompostować odpady ogrodowe oraz kuchenne na terenie przydomowych ogródków. 

§ 17. 1.  Dla poszczególnych frakcji odpadów należy osiągnąć następujące poziomy odzysku: 

1) papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło na poziomie minimum 50% ich masy do 2020 r., 

2) ograniczyć, do dnia 16 lipca 2020 r., masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania do nie więcej niż 35 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów 

wytworzonych w 1995 r., 

3) odpadów budowlanych i rozbiórkowych na poziomie 70% ich masy do 2020 r. 

2. W celu uzyskania poziomów odzysku prowadzona będzie edukacja ekologiczna wśród mieszkańców 

Gminy Ustrzyki Dolne. 
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Rozdział 6. 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe 

§ 18. 1.  Właściciele psów i innych zwierząt domowych zobowiązani są do zachowania środków 

ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 

użytku publicznego i ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie swoich zwierząt. 

2. Na terenach użyteczności publicznej psy mogą być prowadzone wyłącznie na smyczy i dodatkowo 

w kagańcu w przypadku ras agresywnych określonych w odrębnych przepisach. 

3. Opiekun psa zobowiązany jest do natychmiastowego uprzątnięcia zanieczyszczeń pozostawionych przez 

zwierzę w miejscu publicznym m. in. poprzez skorzystanie z wystawionych w tym celu pojemników na psie 

odchody. Wymóg ten nie dotyczy osób niewidomych korzystających z pomocy psa przewodnika. 

4. W zabudowie jednorodzinnej psy nie mogą pozostawać poza terenem nieruchomości bez dozoru. 

Rozdział 7. 

Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich 

§ 19. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej dopuszcza się hodowlę zwierząt gospodarskich 

w zabudowie jednorodzinnej i gospodarstwach typu zagrodowego wyposażonych w budynki inwentarskie, 

spełniające wymogi określone w przepisach odrębnych. 

§ 20. 1.   Osoby prowadzące hodowlę zwierząt gospodarskich powinny dołożyć starań, aby zwierzęta były 

jak najmniej uciążliwe dla otoczenia. 

2. Osoby prowadzące hodowlę zwierząt przeciwdziałają zanieczyszczeniom wód powierzchniowych 

i podziemnych nieczystościami powstałymi podczas chowu i hodowli zwierząt. 

3. Zwierzęta gospodarskie powinny mieć zapewnione odpowiednie pomieszczenia do ich hodowli oraz 

powinny być zabezpieczone przed samowolnym  opuszczaniem  nieruchomości. 

Rozdział 8. 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji 

§ 21. 1.   Ustala się, że obszarami obowiązkowej deratyzacji są: 

1) altany śmietnikowe, 

2) korytarze piwniczne, 

3) komory i węzły cieplne, 

4) pomieszczenia gospodarcze, a w szczególności: magazyny, składy, wiaty. 

2. Obowiązkową deratyzację przeprowadza się dwa razy w roku w miesiącach: kwiecień - maj oraz 

październik - listopad. 

§ 22. Termin przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji Burmistrz Ustrzyk Dolnych podaje do 

wiadomości poprzez ogłoszenie. 

§ 23. 1.  Właściciele i zarządcy miejsc wymienionych w § 21, wykonując obowiązek deratyzacji, powinni 

wyłożyć trutki skutecznie zwalczające gryzonie w punktach wykluczających łatwy dostęp dzieci i oznaczyć 

miejsca wyłożenia widocznym napisem "Uwaga trucizna". 

2. Należy przestrzegać zasad bezpiecznego postępowania z resztkami trucizn, opakowaniami po nich 

i padłymi gryzoniami. 

3. Po upływie terminu wyłożenia trutki należy usunąć resztki i zlikwidować napis "Uwaga trucizna". 
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