
 

 

UCHWAŁA NR X/89/2019 

RADY GMINY ŻOŁYNIA 

z dnia 25 listopada 2019 r. 

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żołynia 

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 (t.j. - Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz  art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. - Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) po zasięgnięciu opinii 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łańcucie, Rada Gminy Żołynia uchwala, co następuje: 

§ 1.  Uchwala się „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żołynia”, w brzmieniu 

określonym w załączniku do niniejszej uchwały.  

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żołynia.  

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

Województwa  Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Żołynia 

 

 

Piotr Foryt 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia poniedziałek, 30 grudnia 2019 r.

Poz. 6735



Załącznik do uchwały Nr X/89/2019 

Rady Gminy Żołynia 

z dnia 25 listopada 2019 r. 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY ŻOŁYNIA 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin obowiązuje wszystkich właścicieli nieruchomości, mieszkańców oraz osoby przebywające 

czasowo na terenie Gminy Żołynia i określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Żołynia.  

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

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

w gminach (t.j. - Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.); 

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

z 2019 r., poz. 701 ze zm.); 

3) odbiorcy odpadów – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od 

właścicieli nieruchomości, który uzyskał wpis do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy 

Żołynia i który prowadzi działalność w przedmiotowym zakresie; 

4)  harmonogramie - należy przez to rozumieć ustalony przez Wójta Gminy Żołynia harmonogram wywozu 

odpadów i odbioru surowców wtórnych z terenu Gminy Żołynia; 

5) właścicielach nieruchomości – rozumie się przez to właścicieli nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust 

1 pkt 4 ustawy; 

6) deklaracji – należy przez to rozumieć składaną przez właścicieli nieruchomości Wójtowi Gminy Żołynia 

deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6m 

ustawy; 

7) PSZOK – należy przez to rozumieć Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, będący 

wskazanym przez gminę ogólnodostępnym miejscem odbioru selektywnie zbieranych przez właścicieli 

nieruchomości odpadów; 

8)  Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Żołynia”; 

9) gospodarstwie domowym – należy przez to rozumieć osobę samodzielnie zamieszkującą lokal bądź osoby 

zamieszkujące wspólnie w jednym lokalu i prowadzące wspólne gospodarstwo; 

10) gospodarstwie typu zagrodowego – należy przez to rozumieć gospodarstwo domowe wraz 

z zabudowaniami gospodarskimi przystosowanymi do hodowli i chowu zwierząt gospodarskich; 

11) mieszkańcu – należy przez to rozumieć osobę fizyczną mającą miejsce zamieszkania na terenie Gminy 

Żołynia. 

§ 3. Treść regulaminu pozostaje w ścisłym związku z pojęciami i definicjami zawartymi w: 

1) ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. - Dz. U. z 2019 r., 

poz. 2010 ze zm.); 

2) ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. - Dz. U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.); 

3) ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. - Dz. U. 

z 2019 r., poz. 542 ze zm.); 

4) ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. - Dz. U. 

z 2019 r., poz. 1895); 
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5) ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (t.j. - Dz. U. z 2019 r., poz. 521); 

6) ustawie z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (t.j. - Dz. U. 

z 2017 r., poz. 2132); 

7) ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. - Dz. U. z 2019 r., poz. 122 ze zm.); 

8) rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu 

selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (t.j. - Dz. U. z 2019 r., poz. 2028 ze zm.). 

Rozdział 2. 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości  

§ 4.  Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości 

poprzez: 

1) wyposażenie nieruchomości w worki lub pojemniki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, 

utrzymanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz utrzymanie 

w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów; 

2) gromadzenie i pozbywanie się z terenu nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych 

w sposób zgodny z przepisami i zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie; 

3) prowadzenie selektywnego zbierania i przekazywania odbiorcy odpadów komunalnych, w sposób 

określony w niniejszym Regulaminie; 

4) przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych odpadów komunalnych 

odbiorcy, w terminach ustalonych w harmonogramie, dostarczanym właścicielom nieruchomości; 

5) usuwanie z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów budowlanych, powstałych 

w wyniku prowadzenia drobnych robót budowlanych lub remontów, przy czym dopuszcza się 

zagospodarowanie drobnego gruzu budowlanego do utwardzenia lub naprawy zniszczonych dróg 

o nawierzchni gruntowej, po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem lub zarządcą drogi; 

6) wyposażenie nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków 

w przypadku braku sieci kanalizacji sanitarnej oraz systematyczne opróżnianie zbiorników 

bezodpływowych nieczystości ciekłych w celu niedopuszczenia do przepełnienia zbiorników; 

7) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości 

w sposób umożliwiający swobodne i bezpieczne poruszanie się po chodniku pieszych; 

8) postępowanie z odpadami innymi niż komunalne w sposób zgodny z ustawą o odpadach i innymi 

obowiązującymi przepisami; 

9) uiszczanie opłaty za odbieranie odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych na 

zasadach ustalonych uchwałą Rady Gminy Żołynia; 

10) wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych (worki, pojemniki 

i kontenery) w przypadku zbierania odpadów komunalnych powstających poza gospodarstwami 

domowymi; 

11) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wyłącznie w miejscach dozwolonych, a więc: 

a) na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego tylko pod warunkiem, że powstające ścieki 

nie są bezpośrednio odprowadzane do kanalizacji sanitarnej, do zbiorników wodnych lub do ziemi oraz 

nie powodują uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich; 

b) na terenach służących do użytku publicznego wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych. 

12) naprawę pojazdów mechanicznych poza warsztatami naprawczymi może odbywać się wyłącznie 

w zakresie obejmującym drobne naprawy lub zabiegi konserwacyjne pod warunkiem: 

a) niepowodowania uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości oraz zapobiegania negatywnemu 

oddziaływaniu na środowisko w tym ograniczenie emisji hałasu i spalin; 

b) gromadzenie powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych; 

c) zabezpieczenia przed przedostawaniem się płynów samochodowych do środowiska. 
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§ 5. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania 

odpadów na terenie Gminy Żołynia. 

2. Poprzez selektywne zbieranie odpadów należy rozumieć prowadzoną przez właściciela nieruchomości 

segregację odpadów powstałych na terenie jego nieruchomości. 

3. Segregacja odpadów polega na podziale odpadów na poszczególne rodzaje (frakcje) oraz osobnym 

gromadzeniu ich w odpowiednio oznakowanych pojemnikach lub workach: 

1) papier – odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe; 

2) szkło – odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła; 

3) metale i tworzywa sztuczne – odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, 

4) odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz 5) odpady 

opakowaniowe wielomateriałowe; 

6) popiół i drobny gruz; 

7) odpady zielone ulegające biodegradacji; 

8) odpady kuchenne ulegające biodegradacji; 

9) zmieszane odpady komunalne; 

4. Selektywne zbieranie odpadów polega również na oddzielnym gromadzeniu, umożliwieniu odbioru lub 

przekazywaniu odbierającemu odpady: 

1) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 

2) zużytych baterii i akumulatorów; 

3) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych; 

4) zużytych opon; 

5) przeterminowanych leków i chemikaliów; 

6) 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; 

7) odpadów niebezpiecznych; 

8) odpadów z tekstyliów i odzieży; 

9) odpadów budowlanych i rozbiórkowych. 

5. Selektywnym zbieraniem jest również indywidualne przekazanie odpadów zebranych w sposób 

selektywny do PSZOK. 

6. Na terenie Gminy Żołyni znajduje się PSZOK odpadów wymienionych w ust. 3 i 4, o lokalizacji którego 

Gmina Żołynia poinformuje właścicieli nieruchomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz poprzez publikację 

tej informacji na swojej stronie internetowej. Dopuszcza się możliwość, że PSZOK znajdować się może na 

terenie gminy, z którą Gmina Żołynia zawrze porozumienie dotyczące jego prowadzenia. 

7. Jeżeli w jednym pojemniku znajdują się odpady z różnych frakcji, to są to „zmieszane odpady 

komunalne” i nie jest to wtedy selektywne zbieranie odpadów. W takim przypadku właściciel nieruchomości 

poniesie wyższą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

8. Odpady gromadzone w workach właściciel nieruchomości zobowiązany jest zabezpieczyć przed 

rozsypaniem. 

9. Przeznaczone do selektywnego zbierania odpady opakowaniowe i inne odpady należy zgnieść w celu 

zmniejszenia ich objętości - o ile pozwala na to materiał, z którego zostały wykonane. 

10. Selektywnie zbierane odpady wymienione w ust. 3 i 4 z gospodarstw domowych odbierane będą przez  

odbiorcę odpadów w terminie wyznaczonym w harmonogramie. 
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11. Odpady zielone ulegające biodegradacji należy składać w przydomowym kompostowniku. 

Kompostownik odpadów nie może stwarzać uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich. W sytuacji, gdy 

właściciel nieruchomości nie zadeklarował składowania odpadów zielonych ulegających biodegradacji 

w przydomowym kompostowniku należy gromadzić je po rozdrobnieniu w worku koloru brązowego. 

12. Odpady kuchenne ulegające biodegradacji należy składować w przydomowym kompostowniku. 

Kompostownik odpadów nie może stwarzać uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich. W sytuacji, gdy 

właściciel nieruchomości nie zadeklarował składowania odpadów zielonych ulegających biodegradacji 

w przydomowym kompostowniku należy gromadzić je w worku koloru czarnego. 

13. Przeterminowane leki należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych. Odpady te można 

przekazywać do specjalistycznych pojemników znajdujących się w aptekach lub w punktach aptecznych na 

terenie Gminy Żołynia lub dostarczyć do PSZOK-u. 

14. Zużyte baterie i akumulatory należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych. Odpady te można 

przekazywać do specjalistycznych pojemników znajdujących się w szkołach, przedszkolach, Urzędzie Gminy 

Żołynia lub innych budynkach użyteczności publicznej lub dostarczyć do PSZOK-a. 

15. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy oddać do placówek handlowych przy zakupie nowego 

sprzętu tego samego rodzaju, dostarczyć do PSZOK-u lub wystawić przed posesję zgodnie z ustalonym 

harmonogramem. 

16. Zużyte opony należy dostarczyć do PSZOK-u lub wystawić przed posesję zgodnie z ustalonym 

harmonogramem. 

17. Odpady niebezpieczne, przeterminowane 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, 

odpady z tekstyliów i odzieży należy dostarczyć do PSZOK-u. 

18. Odpady budowlane niezawierające substancji niebezpiecznych odbiorca odpadów ma obowiązek 

odebrać w ramach zryczałtowanej opłaty tylko w przypadku, gdy powstały one w wyniku prowadzenia 

drobnych robót budowlanych lub remontów. Odpady budowlane zbierane będą w workach, jeżeli ich liczba 

nie będzie większa niż 3 szt. na jedną nieruchomość. 

19. Odpady budowlane nie zawierające substancji niebezpiecznych można dostarczyć do PSZOK-u, jednak 

z zastrzeżeniem ilości podanych w ust. 18. 

20. W przypadku wytworzenia większej, aniżeli podana w ust. 18, ilości odpadów budowlanych, właściciel 

nieruchomości zobowiązany jest do indywidualnego zgłoszenia wywozu tych odpadów do odbiorcy odpadów 

i okresowego wyposażenia nieruchomości w odpowiedni pojemnik lub kontener służący do gromadzenia tego 

rodzaju odpadów. Za odbiór odpadów budowlanych, w obu przypadkach, właściciel nieruchomości obciążony 

zostanie dodatkowymi kosztami. 

21. Meble i inne odpady wielkogabarytowe należy dostarczyć do PSZOK-u lub wystawić przed posesję 

zgodnie z ustalonym harmonogramem. 

22. Pojemniki lub worki służące do zbierania odpadów powinny być umieszczone w miejscach łatwo 

dostępnych, zarówno dla ich użytkowników, jak i dla odbierającego odpady, w sposób nie powodujący 

nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich - przed posesję 

w sposób umożliwiający ich sprawny odbiór. 

23. W miejscach publicznych takich jak chodniki, place, parki, zieleńce, przystanki autobusowe itp. odpady 

komunalne należy gromadzić w koszach ulicznych. 

24. Właściciele terenów, na których organizowane są imprezy masowe, mają obowiązek zapewnienia 

dostatecznej liczby pojemników do gromadzenia odpadów. 

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

zobowiązani są do zawarcia odrębnej umowy na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem odbierającym 

odpady, posiadającym wpis do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Żołynia. 
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26. Właściciele nieruchomości wymienieni w ust. 25 są zobowiązani do udokumentowania wykonywania 

obowiązków tam określonych, poprzez okazanie na żądanie upoważnionych pracowników Urzędu Gminy 

Żołynia  umowy z uprawnionym podmiotem oraz dowody (faktury, rachunki) płacenia za takie usługi. 

27. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do przechowywania dokumentów wymienionych 

w ust. 26 przez okres dwóch lat od daty ich wystawienia. 

Rozdział 3. 

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych oraz 

warunki ich rozmieszczenia i utrzymania 

§ 6. 1.  Na terenie Gminy Żołynia przyjmuje się średnią ilość odpadów komunalnych generowaną przez 

jednego mieszkańca na poziomie 60 litrów na miesiąc. 

2. Na terenie Gminy Żołynia dla jednej nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy ustala się 

minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych 

wynoszącą 120 litrów na miesiąc. W przypadku gdy nieruchomość zamieszkuje jedna osoba dopuszcza się 

stosowanie pojemników o pojemności 60 litrów na jedną nieruchomość. 

3. Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy ma obowiązek dostosować pojemność 

pojemnika do swoich potrzeb uwzględniając pojemności określone w ust. 2. 

4. Właściciele nieruchomości, na której mieszkańcy zamieszkują okresowo, ma obowiązek dostosować 

pojemność pojemnika do swoich potrzeb uwzględniając pojemności określone w ust. 2. 

5. Na terenie Gminy Żołynia zabrania się niszczenia i uszkadzania pojemników do zbierania odpadów 

komunalnych ustawionych w miejscach publicznych. 

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

obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki lub worki, a ich pojemność dostosować do swoich potrzeb, 

uwzględniając pojemności określone w ust. 7. Dostosowanie pojemności pojemników musi uwzględniać 

również częstotliwość odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Żołynia. 

7. Na terenie Gminy Żołynia ustala się następujące pojemności pojemników dla nieruchomości (na 

miesiąc), na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne: 

1) dla przedszkoli i szkół wszelkiego typu – 3 l na każdego ucznia, i pracownika; 

2) dla lokali handlowych – 50 l na każde 10 m
2
 powierzchni użytkowej, jednak co najmniej  jeden pojemnik 

o pojemności minimalnej 110 l; 

3) dla lokali gastronomicznych – 20 l na każde miejsce konsumpcyjne, jednak co najmniej jeden pojemnik 

o pojemności minimalnej 110 l; 

4) dla kiosków i ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – co najmniej jeden pojemnik o pojemności 

minimalnej 110 l; 

5) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych, produkcyjnych i innych w odniesieniu do pomieszczeń 

biurowych i socjalnych – jeden pojemnik o pojemności minimalnej 110 l na każdych 10 pracowników; 

6) dla hoteli, domów opieki, itp. – 20 l na każde łóżko, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 

minimalnej 110 l; 

7) dla biur, instytucji, agencji finansowych i ubezpieczeniowych, banków, urzędów i innych 

nie wymienionych budynków użyteczności publicznej lub punktów handlowych i usługowych – 10 litrów 

na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności minimalnej 110 l; 

8) dla cmentarzy – w zależności od powierzchni przy przyjętej normie nagromadzenia odpadów 5 l na 10 m
2 

powierzchni miesięcznie – jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 1100 l; 

9) dla placów targowych – w zależności od powierzchni placu przy przyjętej normie nagromadzenia odpadów 

3 l na 10 m
2 
powierzchni miesięcznie – jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l i 1100 l; 

10)  dla innych obiektów nie wymienionych w ust. 7 pkt 1-9 w zależności od zajmowanej powierzchni obiektu 

przy przyjętej normie nagromadzenia odpadów 3 l na 10 m
2 

powierzchni miesięcznie – jednak co najmniej 

jeden pojemnik o pojemności 110 l. 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 6 – Poz. 6735



8. W przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości i porządku wymagane 

jest także ustawienie pojemnika na zewnątrz, przed wejściem do tego lokalu, co najmniej jednego pojemnika na 

odpady o pojemności minimalnej 35 l. 

9. Pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, 

takich jak chodniki, parkingi, przystanki komunikacji publicznej  i tym podobne, powinny mieć pojemność 

minimum 10 litrów. 

10. Pojemniki lub worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów, powinny spełniać następujące 

warunki: 

1) pojemność worków przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów z zabudowy jednorodzinnej 

i zagrodowej powinna wynosić minimum 60 litrów; 

2) pojemność pojemników przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów w miejscach publicznych 

powinna wynosić minimum 1100 litrów na każdą frakcję odpadów; 

3) worki i pojemniki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów komunalnych powinny być 

oznaczone następującymi kolorami: 

a) żółty – odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym 

odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, oznaczone 

napisem „Metale i tworzywa sztuczne”, 

b) niebieski – odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe 

z tektury, oznaczone napisem „Papier”, 

c) zielony – odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, oznaczone napisem „Szkło”, 

d) brązowy – odpady zielone ulegające biodegradacji, oznaczone napisem „Bio”, 

e) szary – odpady popiołu i drobnego gruzu, oznaczone napisem „Popiół i drobny gruz”, 

f) czarny – zmieszane odpady komunalne, oznaczone napisem „Zmieszane odpady komunalne”; 

4) Worki i pojemniki powinny być oznaczone trwale logiem lub nazwą odbiorcy odpadów, a także informacją 

o rodzaju gromadzonych odpadów. 

11. Dopuszcza się zbieranie odpadów komunalnych z terenów nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy, a także z terenów nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne, z zastosowaniem pojemników o następujących pojemnościach: 

1) od 60 do 1100 litrów; 

2) 7000 litrów – kontenery o symbolu KP7. 

12. Do gromadzenia odpadów budowlanych i rozbiórkowych dopuszcza się stosowanie kontenerów 

o minimalnej pojemności 3500 l. 

13. Do gromadzenia odpadów takich jak: zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki, 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 dopuszcza się stosowanie pojemników o minimalnej pojemności 5 l. 

14. Pojemniki, kontenery i worki muszą spełniać wymagania określone w Regulaminie oraz wymogi normy 

PN-EN 840. 

Rozdział 4. 

Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych 

z terenu nieruchomości  

§ 7. 1.  Na terenie Gminy Żołynia ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, przez odbiorcę odpadów: 

1) odpady zmieszane –  w okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 

w pozostałym okresie – nie rzadziej niż raz w miesiącu; 
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2) odpady zbierane selektywnie takie jak: papier, tworzywa sztuczne, metale, szkło, opakowania 

wielomateriałowe, gruz i zimne popioły – nie rzadziej niż raz w miesiącu lub we własnym zakresie 

dostarczając je do PSZOK-u; 

3) odpady ulegające biodegradacji – nie rzadziej niż raz w miesiącu lub we własnym zakresie dostarczając je 

do PSZOK-u; 

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, meble i odpady wielkogabarytowe – nie rzadziej 

niż raz w roku lub we własnym zakresie dostarczając je do PSZOK-u; 

5) pozostałe odpady zbierane selektywnie – we własnym zakresie dostarczając je do PSZOK-u. 

2. Opróżnianie koszy ulicznych  i przystanków komunikacji odbywa się nie rzadziej niż raz w tygodniu. 

3. W przypadku terenów przeznaczonych do użytku publicznego oraz placówek handlowo – usługowych, 

zlokalizowanych poza budynkami, wprowadza się obowiązek usuwania odpadów w miarę potrzeby. 

4. W przypadku nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe, wprowadza się obowiązek 

usuwania odpadów niezwłocznie po zakończeniu imprezy. 

5. Wywóz odpadów, o których mowa w § 5 ust. 3 i 4 w terminach innych niż ustalono w harmonogramie, 

odbywa się odpłatnie na zgłoszenie zarządcy lub właściciela nieruchomości, według ceny ustalonej pomiędzy 

właścicielem, a odbiorcą odpadów lub innym uprawnionym podmiotem realizującym takie usługi. 

6. Opróżnianie pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki surowców wtórnych, stojących na 

terenach przeznaczonych do użytku publicznego, następuje sukcesywnie w miarę ich napełnienia. 

7. Gmina Żołynia poinformuje właścicieli nieruchomości o zasadach i terminach selektywnego zbierania 

i przekazywania przedsiębiorcy odpadów wymienionych w § 5 ust. 3 i 4 oraz o lokalizacji PSZOK poprzez 

zamieszczenie tych informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Żołynia oraz w sposób zwyczajowo 

przyjęty. 

8. Odbiorca odpadów poinformuje właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, 

a powstają odpady komunalne, o zasadach i terminach selektywnego zbierania i przekazywania odpadów 

wymienionych w § 5 ust. 3 i 4, poprzez zamieszczenie tych informacji na swoich stronach internetowych, 

a także w sposób zwyczajowo przyjęty. 

§ 8. Odpady nie będące odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości, na której zamieszkują 

mieszkańcy oraz właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają takie odpady, 

umożliwi odbiór lub przekaże je odbiorcy odpadów lub innemu uprawnionemu podmiotowi na podstawie 

odrębnej umowy oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§ 9. 1.  Zebrane odpady komunalne właściciel nieruchomości gromadzi w pojemnikach lub workach 

spełniających wymagania niniejszego regulaminu. 

2. W przypadku nie wystawienia odpadów w pojemnikach lub workach w terminach określonych 

harmonogramem, odpady te nie zostaną odebrane. 

3. Wyselekcjonowane odpady budowlane w ilościach przekraczających podane w § 5 ust. 18 należy 

gromadzić w kontenerze zamówionym u odbiorcy odpadów lub innego uprawnionego podmiotu, ustawionym 

w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu specjalistycznego. 

§ 10. 1. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe lub przydomową 

oczyszczalnię ścieków, obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości 

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

gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości. 

2. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do udokumentowania wykonywania obowiązków 

wskazanych w ust 1. W tym celu okazują, na żądanie upoważnionych pracowników Urzędu Gminy Żołynia 

umowy z przedsiębiorcami posiadającymi zezwolenie Wójta Gminy Żołynia na opróżnianie zbiorników na 

nieczystości ciekłe i transport tych nieczystości oraz dowody (faktury, rachunki) płacenia za takie usługi. 

3. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do przechowywania dokumentów wymienionych 

w ust. 2 przez okres dwóch lat od daty ich wystawienia. 
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Rozdział 5. 

Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 11. 1.  W celu osiągnięcia określonych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami poziomów 

recyklingu wytwórcy odpadów komunalnych powinni w miarę możliwości : 

1) kupować produkty w opakowaniach zwrotnych; 

2) wykorzystać opakowania wielokrotnego użytku; 

3) minimalizować ilości wytwarzanych odpadów; 

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

pojemników na odpady; 

5) przekazywać nieuszkodzone meble organizacjom charytatywnym lub innym zainteresowanym; 

6) kompostować odpady zielone oraz kuchenne w przydomowych kompostownikach. 

Rozdział 6. 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe 

§ 12. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków 

ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed 

zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą  także pełną  odpowiedzialność za 

zachowanie tych zwierząt. 

§ 13. 1.  Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy ponoszenie pełnej 

odpowiedzialności za zachowanie utrzymywanych  zwierząt, a w szczególności: 

1) prowadzenie psa na uwięzi, a w przypadku psów agresywnych z założonym kagańcem w taki sposób aby 

pies nie zagrażał otoczeniu; 

2) stały, skuteczny dozór nad psami i innymi zwierzętami domowymi; 

3) niewprowadzanie psów i innych zwierząt domowych do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem 

obiektów przeznaczonych dla zwierząt, w szczególności schronisk, lecznic, wystaw., przy czym powyższy 

zakaz nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów – przewodników. 

4) niewprowadzanie psów i innych zwierząt domowych na teren placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci 

itp. 

5) usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez psy i inne zwierzęta domowe w obiektach i na innych 

terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, 

parkingach, terenach zielonych (w tym zieleńcach, parkach, pasach drogowych), przy czym powyższy 

obowiązek nie dotyczy osób niewidomych korzystających z psów – przewodników. 

2. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone jedynie w sytuacji, gdy posiadacz psa ma możliwość 

sprawowania kontroli nad jego zachowaniem, a pies nie zagraża bezpieczeństwu ludzi i zwierząt. 

3. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone również na terenie nieruchomości należycie ogrodzonej, 

w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich. 

4. Niedopuszczania do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe. 

5. Psy należy szczepić przeciwko wściekliźnie. 

Rozdział 7. 

Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich 

§ 14. 1.  W Gminie Żołynia dopuszcza się hodowlę zwierząt gospodarskich w zabudowie jednorodzinnej 

i gospodarstwach typu zagrodowego wyposażonych w budynki inwentarskie, spełniające wymogi określone 

w przepisach odrębnych. 

2. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich, zobowiązani są przestrzegać zapisów niniejszego 

Regulaminu oraz przepisów sanitarno-epidemiologicznych. 

3. Osoby prowadzące hodowlę zwierząt gospodarskich powinny dołożyć wszelkich starań aby zwierzęta 

były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia. 
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4. Osoby prowadzące hodowlę zwierząt gospodarskich przeciwdziałają zanieczyszczeniom wód 

powierzchniowych i podziemnych nieczystościami powstałymi podczas chowu i hodowli zwierząt. 

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

powinny być zabezpieczone przed samowolnym opuszczeniem nieruchomości. 

Rozdział 8. 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji 

§ 15. 1.  W przypadku pojawienia się większej populacji gryzoni lub pogorszenia się stanu sanitarno-

epidemiologicznego Wójt Gminy Żołynia określi w zarządzeniu wydanym w uzgodnieniu z Państwowym 

Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i termin jej 

przeprowadzenia. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Żołynia 

 

 

Piotr Foryt 
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