
 

 

UCHWAŁA NR XII/102/15 

RADY GMINY ŁUŻNA 

z dnia 30 września 2015 roku 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łużna 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zmianami), po zasięgnięciu opinii Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorlicach, Rada Gminy Łużna uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łużna, w brzmieniu 

określonym jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc obowiązująca Uchwała Nr XLI/277/13 Rady Gminy Łużna z dnia 18 listopada 2013 r. 

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łużna. 

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

Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Krzysztof Kotowicz 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 9 października 2015 r.

Poz. 5855



Załącznik do Uchwały Nr XII/102/15 

Rady Gminy Łużna 

z dnia 30 września 2015 r. 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łużna 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

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

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o 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. 

Rozdział 2. 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości i terenach użytku 

publicznego 

§ 2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do selektywnego zbierania wytwarzanych odpadów 

komunalnych. W wyniku selektywnej zbiórki wytworzonych odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, 

wydzieleniu ze strumienia odpadów podlegają następujące rodzaje odpadów: 

1) szkło, 

2) papier i tektura, 

3) tworzywa sztuczne, 

4) metal, 

5) opakowania wielomateriałowe, 

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

8) zużyte baterie i akumulatory, 

9) odpady budowlane i rozbiórkowe, 

10) odpady niebezpieczne, 

11) przeterminowane leki i chemikalia, 

12) zużyte opony, 

13) odpady biodegradowalne, 

14) odpady zielone. 

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek niezwłocznego uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz 

innych zanieczyszczeń z chodnika położonego wzdłuż nieruchomości tzn. z części drogi publicznej, która służy 

dla ruchu pieszego i jest położona bezpośrednio przy granicy nieruchomości. 

2. Uprzątnięte z chodnika błoto, śnieg i lód należy składać w sposób nieutrudniający ruchu pieszych 

i pojazdów, natomiast inne zanieczyszczenia należy składować w koszach ulicznych. 

§ 4. 1. Dopuszcza się mycie pojazdów samochodowych poza myjniami pod warunkiem, że powstające ścieki 

są zbierane i odprowadzane do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego. 

2. Dopuszcza się przeprowadzanie drobnych napraw pojazdów samochodowych poza warsztatami 

naprawczymi pod warunkiem, że nie spowoduje to zanieczyszczenia wód, gleby i powietrza. Powstające 

w związku z naprawą odpady powinny być gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
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Rozdział 3. 

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych 

na terenie nieruchomości i na drogach publicznych i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym oraz obowiązek związany z nieczystościami ciekłymi 

§ 5. 1. Określa się rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Łużna: 

1) Przewiduje się następujące pojemniki do zbierania odpadów komunalnych: 

a) w zabudowie jednorodzinnej - pojemniki lub worki o pojemności min.100 l, 

b) w zabudowie wielorodzinnej – w zależności od potrzeb: pojemniki lub worki o pojemności min. 100 l, 

pojemniki o pojemności min. 1100 l, 

c) na nieruchomościach niezamieszkałych - w zależności od potrzeb: pojemniki o pojemności min. 100 l, 

pojemniki o pojemności min. 1100 l, kontenery o pojemności min.7 m3 

d) kosze uliczne o pojemności min. 30 l, 

2) Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować worki o następujących kolorach: 

a) niebieski z przeznaczeniem na papier i tekturę, 

b) żółty z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, 

c) zielony z przeznaczeniem na szkło i odpady opakowaniowe ze szkła, 

d) czerwony z przeznaczeniem na metal, 

e) brązowy z przeznaczeniem na odpady zielone i biodegradowalne. 

2. Do zmieszanego gromadzenia odpadów należy stosować worki koloru czarnego. 

3. Odpady niebezpieczne (baterie, akumulatory, świetlówki, farby, lakiery, rozpuszczalniki, środki ochrony 

roślin, oleje, chemikalia itp.) należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i gromadzić w workach lub 

pojemnikach i przekazać uprawnionemu przedsiębiorcy lub dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych. 

4. Odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe z remontów nie podlegających zgłoszeniu lub pozwoleniu na 

budowę, należy gromadzić w specjalistycznych pojemnikach lub kontenerach, uniemożliwiających pylenie 

i zgłosić potrzebę wywozu przedsiębiorcy. Dopuszcza się zagospodarowanie tych odpadów w własnym zakresie 

lub dostarczenie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

5. Zaleca się selektywne zbieranie odpadów ulegających biodegradacji (odpadów kuchennych, odpadów 

zielonych) powstających na terenie nieruchomości oraz ich kompostowanie i wykorzystywanie we własnym 

zakresie lub dostarczenie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

§ 6. Worki, pojemniki, kontenery przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych powinny zapewniać: 

1) bezpieczeństwo i wygodę podczas korzystania z tych pojemników, 

2) bezpieczeństwo ich opróżniania, 

3) możliwość mechanicznego załadunku na środki transportu lub mechanicznego opróżniania, 

4) zabezpieczenie przed możliwością rozproszenia odpadów komunalnych w miejscu składowania poprzez 

zawiązanie worków a pojemniki i kontenery poprzez zamkniecie klap i pokryw. 

§ 7. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania pojemników przeznaczonych do zbierania 

odpadów w należytym stanie sanitarnym i technicznym. 

§ 8. Tereny przeznaczone do użytku publicznego, powinny być wyposażone w pojemniki o pojemności min. 

30 litrów, a rozmieszczone będą w centrach wsi oraz na przystankach komunikacji publicznej w ilości 

odpowiedniej do natężenia ruchu w sposób umożliwiający swobodne korzystanie z koszy. 
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§ 9. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci 

kanalizacyjnej, do wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy lub w przydomową oczyszczalnię 

ścieków. 

Rozdział 4. 

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych 

z terenu nieruchomości 

§ 10. 1. Ustala się, że zmieszane odpady od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 

składowane są w workach przy drogach wcześniej wyznaczonych i odbierane będą przez przedsiębiorcę 

w terminie zgodnym z harmonogramem, nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

2. Ustala się, że segregowane odpady od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 

składowane są w workach przy drogach wcześniej wyznaczonych i odbierane będą przez przedsiębiorcę 

w terminie zgodnym z harmonogramem, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. 

§ 11. 1. Ustala się, że  zmieszane odpady od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy (firmy i instytucje) składowane są w pojemnikach i odbierane będą przez przedsiębiorcę  

po zgłoszeniu potrzeby wywozu, nie rzadziej niż raz w miesiącu w terminie określonym harmonogramem. 

2. Ustala się, że segregowane odpady od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy 

(firmy i instytucje) składowane są w pojemnikach i odbierane będą przez przedsiębiorcę po zgłoszeniu potrzeby 

wywozu, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące w terminie określonym harmonogramem. 

§ 12. Odpady niebezpieczne (baterie, akumulatory, świetlówki, farby, lakiery, rozpuszczalniki, środki 

ochrony roślin, oleje, itp.), zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki, 

chemikalia, meble i inne odpady wielkogabarytowe odbierane będą co najmniej jeden raz w roku, w terminie 

podanym do publicznej wiadomości. 

§ 13. Tworzy się punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w miejscowości Wola Łużańska, 

który świadczy usługi w zakresie odbioru odpadów zebranych selektywnie: papieru i tektury, metalu, tworzywa 

sztucznego, szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła, opakowań wielomateriałowych, odpadów zielonych, 

odpadów biodegradowalnych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów budowlano-

remontowych i rozbiórkowych, zużytych opon, odpadów niebezpiecznych, mebli i odpadów 

wielkogabarytowych. Usługi odbioru będą świadczone co najmniej dwa razy w miesiącu. 

§ 14. Częstotliwość usuwania nieczystości ciekłych powinna uniemożliwić wypływ nieczystości, wynikający 

z jego przepełnienia oraz zapewnić ciągłość korzystania ze zbiornika 

Rozdział 5. 

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

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

§ 15. 1. 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 poprzez: 

1) stosowanie kagańca i smyczy, 

2) sprzątanie zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta w miejscach użyteczności publicznej,  

a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych. 

2. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do wykonywania szczepień ochronnych 

wymaganych lub zarządzanych przez odpowiednie służby weterynaryjne, poświadczonych stosownymi 

zaświadczeniami. 
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Rozdział 6. 

Wymagania dotyczące utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

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

nieruchomościach 

§ 16. 1. Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej 

w obiektach zamkniętych, tak aby nie wydostawały się na drogi i tereny publiczne. 

2. Posiadacz zwierząt gospodarskich zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad: 

1) zapewnienia zwierzętom odpowiednich pomieszczeń gospodarskich, 

2) wytwarzane podczas chowu zwierząt odpady i nieczystości należy gromadzić i usuwać w sposób zgodny 

z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z wymogami niniejszego regulaminu i nie będą powodowały 

zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych, 

3) drób utrzymywany na nieruchomości musi zostać zabezpieczony przed wydostaniem się z tej nieruchomości. 

3. Utrzymanie zwierząt nie może powodować uciążliwości (np. hałas, odory, gryzonie, owady itp.) dla osób 

zamieszkujących nieruchomości sąsiednie. 

4. Obiekty i pomieszczenia przeznaczone dla zwierząt gospodarskich należy utrzymywać zgodnie 

z wymogami sanitarnymi i dezynfekować w miarę potrzeb. 

5. Właściciel zwierząt gospodarskich obowiązany jest zgłaszać padłe zwierzęta do zakładu utylizacji. 

Rozdział 7. 

Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowi deratyzacji i termin jej przeprowadzania 

§ 17. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi oraz budynków gdzie 

prowadzona jest działalność gospodarcza zobowiązani są do przeprowadzania, co najmniej raz w roku, 

deratyzacji w obrębie nieruchomości. Obowiązek ten, w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych 

może być realizowany w miarę potrzeby. 

§ 18. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt Gminy Łużna 

określi, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, obszary podlegające 

obowiązkowej deratyzacji oraz termin jej przeprowadzenia. 

Rozdział 8. 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 19. W oparciu o wojewódzki plan gospodarki odpadami podejmowane będą działania, obejmujące: 

1) objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych, w tym zbieraniem selektywnym 

100% mieszkańców gminy, 

2) zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez  

ich składowanie, 

3) zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców gminy i przedsiębiorców dotyczącej gospodarki zużytym 

sprzętem elektrycznym i elektronicznym, 

4) całkowite wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów, wylewania nieczystości ciekłych 

w miejscach do tego nie przeznaczonych. 

Rozdział 9. 

Postanowienia końcowe 

§ 20. 1. Nadzór i kontrolę nad realizacją i przestrzeganiem postanowień niniejszego regulaminu sprawuje 

Wójt Gminy Łużna. 

2. Wszelkie nieprawidłowości dotyczące stanu czystości i porządku na terenie Gminy Łużna można zgłaszać 

do Urzędu Gminy Łużna. 

3. Kto nie wykonuje obowiązków określonych Regulaminem podlega karze grzywny, na podstawie 

art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
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