
 
 

UCHWAŁA NR XXI/138/20 
RADY GMINY WOJCIESZKÓW 

z dnia 29 lipca 2020 r. 

w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wojcieszków” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713) oraz art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, ze zm.) - Rada Gminy Wojcieszków, po zasięgnięciu opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łukowie, uchwala, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wojcieszków", 
stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XIV/87/20 Rady Gminy Wojcieszków z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie 
uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wojcieszków” (Dz. Urz. Woj. 
Lubelskiego 2020 r. poz.1404). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wojcieszków .    
   

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

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Roman Kaliński 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 3 sierpnia 2020 r.

Poz. 4052



Załącznik do uchwały Nr XXI/138/20 

Rady Gminy Wojcieszków 

z dnia 29 lipca 2020 r. 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wojcieszków 

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne 

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wojcieszków, 
zgodnie z wymaganiami art. 4 ust.1 - 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2019 r. Nr poz. 2010). 

Rozdział 2. 
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§ 2. 1.  Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania, a odbierający 
odpady do odbierania następujących rodzajów odpadów: 

1) papier i tektura, 

2) szkło, 

3) metale, 

4) tworzywa sztuczne, 

5) bioodpady, 

6) zmieszane odpady komunalne zwane dalej pozostałe z procesu segregacji odpady komunalne, 

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

8) opakowania  wielomateriałowe, 

9) przeterminowane leki i chemikalia, 

10) zużyte baterie i akumulatory, 

11) zużyte opony, 

12) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

13) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, 

14) popiół, 

15) odpady niebezpieczne ( z wyłączeniem odpadów zawierających azbest), 

16) 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 

2. Odpady, o których mowa w ust. 1, właściciele nieruchomości obowiązani są zbierać i umieszczać 
w pojemnikach lub workach niezwłocznie od chwili ich powstania. 

3. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku zbierania odpadów 
komunalnych w sposób selektywny, podmiot odbierający odpady przyjmuje jako niesegregowane odpady 
komunalne i powiadamia o tym wójta oraz właściciela nieruchomości. 

4. Właściciele nieruchomości deklarujący selektywną zbiórkę odpadów zobowiązani są do 
wyselekcjonowania odpadów komunalnych i gromadzenia razem w jednym pojemniku lub worku oraz 
przekazywania ich do odbioru w podziale na następujące frakcje: 

1) papier  

2) szkło (bez podziału na białe i kolorowe) 
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3) metale i tworzywa sztuczne,. 

4) bioodpadów  

5) popioły  

6) zmieszane odpady komunalne zwane dalej pozostałe z procesu segregacji odpady komunalne. 

5. Tworzywa sztuczne i opakowania winny być opróżnione z zawartości. 

6. Wprowadza się możliwość kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne 

w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi oraz zwalnia się właścicieli takich nieruchomości, z obowiązku posiadania pojemnika lub 
worka na te odpady; 

Za kompostownik uznaje się pojemnik, w którym przebiega kompostowanie odpadów biodegradowalnych. 
Kompostowanie może odbywać się w: 

᠆ kompostownikach otwartych – składających się z belek tworzących rodzaj skrzyni bez dna, 

᠆ kompostownikach zamkniętych – najczęściej wykonanych z surowców wtórnych. 

Kompostowanie polega na przetwarzaniu selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów 
oraz wytwarzanie z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, 
spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych, lub materiału po procesie kompostowania lub 
fermentacji dopuszczonego do odzysku R10, spełniającego wymagania określone w przepisach Rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie procesu odzysku R10 (Dz.U. poz.132). 

7. Gmina zorganizuje punk selektywnego zbierania odpadów komunalnych w zależności od potrzeb 
występujących na jej terenie: 

1) Stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych - PSZOK. 

2) Ruchomy punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych – WYSTAWKA. 

8. Odpady, określone w ust. 1, będą zbierane w stacjonarnym punkcie selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych - PSZOK poprzez dostarczenie przez właściciela nieruchomości własnym środkiem 
transportu. 

9. Ruchomy punkt zbierania odpadów komunalnych – WYSTAWKA zbierał będzie meble  

i inne odpady wielkogabarytowe, opony oraz  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  

w terminie uzgodnionym z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne. Odpady te należy wystawić 
przed nieruchomość w miejscu umożliwiającym ich zebranie. 

10. W miejscach publicznych odpady komunalne należy gromadzić w koszach na śmieci. 

§ 3. 1.  Właściciele nieruchomości, których części służą do użytku publicznego mają obowiązek 
uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku 
publicznego, poprzez gromadzenie ich na skraju chodnika od strony jezdni, w taki sposób aby nie utrudniało to 
ruchu i nie zagrażało przechodniom i pojazdom oraz istniejącej zieleni, 

z zachowaniem możliwości odpływu wody do kanalizacji. 

2. Zabrania się usuwania ich na jezdnię. 

§ 4. 1.  Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod warunkiem: 

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

2) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu 
środków ulegających biodegradacji, 

3) mycie może dotyczyć wyłącznie nadwozia samochodu. 

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie 
pod warunkiem: 
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1) niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w pojemnikach do tego 
przeznaczonych, 

2) naprawa pojazdów samochodowych nie stwarza uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości. 

Rozdział 3. 
Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych. Warunki rozmieszczania tych pojemników i ich 

utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym  
i technicznym. 

§ 5. 1.  Właściciele nieruchomości zobowiązani są we własnym zakresie do wyposażenia nieruchomości 
w odpowiednią ilość pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych, uwzględniając ilość wytwarzanych 
odpadów oraz ilość osób z nich korzystających. 

2. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów komunalnych stosuje się oznakowania kolorystyczne 
pojemników i worków oraz napisy: 

1) papier – kolor niebieski z napisem ”Papier” 

2) szkło – kolor zielony z napisem „Szkło” 

3) metale i tworzywa sztuczne – kolor żółty z napisem „Metale i tworzywa sztuczne” 

4) bioodpady - kolor brązowy z napisem „Bio”, 

5) popiół - kolor szary z napisem „Popiół”, 

6) zmieszane odpady komunalne zwane dalej pozostałe z procesu segregacji odpady komunalne – kolor 
czarny z napisem „Pozostałe”, 

3. Szczegółowe informacje dotyczące prawidłowej segregacji: 

PAPIER – WOREK NIEBIESKI 

Należy wrzucać:  

Makulaturę, gazety, opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą), książki z oddzielnie usuniętą 
twardą oprawą, katalogi, czasopisma, koperty (pozbawione folii bąbelkowej), papier pakowy, papierowe torby 
i worki itp. 

Nie należy wrzucać: 

Ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych, papieru lakierowanego i powleczonego folią, 
papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego, kartonów po mlekach i napojach (TetraPak), workach po 
nawozach lub cemencie i innych materiałach budowlanych, tapet, kalki technicznej, pieluch jednorazowych 
i podpasek, zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych, ubrań, szkła, 
odpadów kuchennych ulegających biodegradacji, odpadów z pielęgnacji zieleni, popiołu, tworzyw sztucznych 
i metali, innych odpadów (w tym niebezpiecznych). 

Odpady opakowaniowe , jeżeli rodzaj materiału na to pozwala przed wrzuceniem do worka lub 
pojemnika należy tak zgnieść, by zachowały zmniejszoną objętość. 

ODPADY MUSZĄ BYĆ SUCHE I NIE ZATŁUSZCZONE. 

      SZKŁO- WOREK ZIELONY 

Należy wrzucać: 

Butelki i słoiki po napojach i żywności ( w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych), 
szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale połączonych surowców). 

Nie należy wrzucać: 

Ceramiki, doniczek, porcelany, kryształów, naczyń typu arco, szkła okularowego, szkła żaroodpornego, 
zniczy z zawartością wosku, żarówek, świetlówek, reflektorów, szklanych opakowań farmaceutycznych 
i chemicznych z pozostałościami zawartości, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych, luster, szyb okiennych 
i zbrojonych, monitorów i lamp telewizyjnych, termometrów 
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i strzykawek, ubrań, papieru i tektury, odpadów kuchennych ulegających biodegradacji, odpadów 

z pielęgnacji zieleni, popiołu, tworzyw sztucznych i metali, innych odpadów (w tym niebezpiecznych). 

STARAJMY SIĘ JE UMIESZCZAĆ BEZ ZAKRETEK W WORKACH LUB POJEMNIKACH 
UWAŻAJĄC, BY NIEPOTRZEBNIE NIE TŁUC SZKŁA. 

     METALE I TWORZYWA SZTUCZNE – WOREK ŻÓŁTY 

Należy wrzucać: 

Odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach, nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach 
akcji dobroczynnych, plastikowe opakowania po produktach spożywczych, opakowania wielomateriałowe (np. 
kartony po mleku i sokach), opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. 
szamponach, paście do zębów)itp., plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie, aluminiowe puszki po 
napojach i sokach, puszki po konserwach, folię aluminiową, metale kolorowe, kapsle, zakrętki od słoików. 

Nie należy wrzucać: 

Butelek i pojemników z zawartością, plastikowych doniczek, wiaderek, plastikowych zabawek, opakowań 
po lekach i zużytych materiałów medycznych, opakowań po olejach silnikowych, części samochodowych, 
zużytych baterii i akumulatorów, puszek i pojemników po farbach i lakierach, odpadów budowlanych 
i rozbiórkowych, styropianu budowlanego, folii rolniczej , ogrodowej, po środkach ochrony roślin, zużytego 
sprzętu elektronicznego i AGD, ubrań, szkła, papieru i tektury, odpadów kuchennych ulegających 
biodegradacji, odpadów z pielęgnacji zieleni, popiołu, innych odpadów (w tym niebezpiecznych). 

OPAKOWANIA OPRÓŻNIONE Z ZAWARTOŚCI I NIE ZAMOCZONE. 

BIOODPADY – WOREK BRĄZOWY 

Należy wrzucać: 

Zepsute i zbędne warzywa i owoce, obierki z owoców i warzyw, przeterminowana żywność (bez 
opakowania),fusy z kawy i herbaty, odpady z pielęgnacji ogrodów, rozdrobnione gałęzie drzew 

i krzewów, skoszoną trawę, liście, kwiaty, trociny i korę drzew, niezaimpregnowane drewno, resztki 
jedzenia. 

Nie należy wrzucać: 

Kości zwierząt, oleju jadalnego, odchodów zwierząt w tym trocin zanieczyszczonych odchodami 
zwierzęcymi, piasku i sorbentu dla kotów, mięsa i padliny zwierząt, popiołu z węgla kamiennego, niedopałków 
papierosów, leków, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i pilśniowych MDF, ziemi i kamieni, pieluch 
jednorazowych, podpasek i innych artykułów higienicznych, innych odpadów komunalnych (w tym 
niebezpiecznych). 

POPIOŁY – WOREK SZARY 

Należy wrzucać: 

Odpady popiołów z palenisk domowych powstałych ze spalania węgla, drewna i innych paliw 
dopuszczonych do obrotu handlowego w paleniskach i kotłach centralnego ogrzewania. 

Nie należy wrzucać: 

Gorącego popiołu, niedopuszczalne są popioły ze spalania chemikaliów, tworzyw sztucznych lub opon 
i gumy. 

POZOSTAŁE ODPADY Z PROCESU SEGREGACJI (ODPADY ZMIESZANE) – WOREK 
CZARNY 

Wrzucamy tutaj wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu z wyłączenie odpadów 
niebezpiecznych np: ubrania, odpady higieniczne (pampersy, podpaski, chusteczki higieniczne), buty, tekstylia, 
porcelana, ceramika (talerze, doniczki, kubki), szkło kryształowe, szkło kuchenne, lustra, szkło hartowane, 
kaganki z cmentarzy, jednorazowe maszynki do golenia, papiery zafoliowane, zabawki, opakowania po 
aerozolach, zapełnione worki odkurzaczy, opakowania po maśle, papier i folia po pieczeniu, inne 
nie wymienione odpady. 
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4. Określa się następujące rodzaje pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych oznaczone odpowiednimi kolorami i napisami w stosunku do każdego rodzaju odpadu: 

1) pojemniki lub worki na odpady o pojemności 120 l, 

2) pojemniki lub worki na odpady o pojemności 240 l, 

3) pojemniki na odpady o pojemności 1100 l, 

4) kontenery na odpady o pojemności 5m3 i 7 m3, 

5) kosze uliczne o pojemności od 10 l. 

5. Ustala się następującą minimalną pojemność pojemników lub worków przeznaczonych do selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości zamieszkałej 

i niezamieszkałej, jeżeli z takiego pojemnika korzysta: 

1) 1- 4 osoby  - jeden pojemnik lub worek 120 l na każdy rodzaj odpadów, 

2) 5-10 osoby – po jednym pojemniku lub worku  240 l lub dwa pojemniki lub worki 120 l 

na każdy rodzaj odpadów, 

3) 11-15 osób – po jednym pojemniku lub worku  240 l i 120 l lub trzy pojemniki lub worki 120 l 

na każdy rodzaj odpadów, 

4) 16-20 osób – dwa pojemniki lub worki 240 l lub cztery pojemniki lub worki 120 l na każdy rodzaj 
odpadów, 

5) dla większej ilości osób należy zastosować wielokrotność  pojemników lub worków wymienionych pkt. 1-
4. 

§ 6. 1.  Określa się rodzaje pojemników do zbierania odpadów na terenach przeznaczonych do użytku 
publicznego na chodnikach, przystankach komunikacji publicznej, w parkach: 

1) kosze uliczne o pojemności co najmniej 10 litrów. 

2) kosze powinny być trwałe np. betonowe, metalowe, z tworzyw sztucznych. 

2. Na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą, a jeśli jej nie ma to 

w sąsiedztwie słupka oznaczającego przystanek. 

§ 7. Wymagania dotyczące lokalizacji i użytkowania pojemników: 

1) Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy umieszczać w wydzielonych miejscach na terenie 
nieruchomości, przystosowanych do tego. 

2) Pojemniki do zbierania odpadów należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla osób 
korzystających z pojemnika oraz przedsiębiorcy odbierającego odpady, bez konieczności otwierania 
wejścia na teren nieruchomości, do którego możliwy jest dojazd pojazdem do transportu odpadów 
z zastrzeżeniem pkt. 3. 

3) W przypadku braku możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca ustawienia pojemników do zbierania 
odpadów, pojemniki należy wystawić w dniu odbioru, na chodnik lub drogę  przed wejściem na teren 
nieruchomości lub udostępnić w sposób uzgodniony z przedsiębiorcą odbierającym odpady. 

4) Worki lub pojemniki należy ustawiać tak, aby nie stwarzały one zagrożenia dla innych użytkowników 
ciągów komunikacyjnych, bezpieczeństwu ruchu drogowego, tak aby uniemożliwiać rozrywanie worków 
przez zwierzęta i wywracanie pojemników przez wiatr. 

5) Pojemniki należy ustawić tak, aby nie utrudniały korzystania z nieruchomości, w szczególności poprzez 
zastawianie ciągów pieszych i jezdnych oraz miejsc parkingowych. 

6) Pojemniki i worki na odpady opakowaniowe (tzw. „suche”) oraz pozostałe odpady zbierane selektywnie 
należy umieszczać w takich miejscach, aby uniemożliwić przedostawanie się do nich wód opadowych lub 
podsiąkowych do momentu ich odbioru. 
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7) Pojemniki o pojemności powyżej 1100 l powinny być ustawione tak, aby umożliwić dojazd do nich 
samochodu przystosowanego do odbierania odpadów komunalnych. 

8) Worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów należy umieszczać w miejscu ustawiania 
pojemników lub innym miejscu uzgodnionym z odbiorcą odpadów wyłącznie w dniu wskazanym 
w harmonogramie odbioru danego rodzaju odpadów. 

9) Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników do zbierania odpadów 
w należytym stanie sanitarnym i porządkowym poprzez zapewnienie odpowiedniej wielkości pojemników, 
aby nie dochodziło do ich przepełnienia. 

10) Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników w należytym stanie 
technicznym poprzez dokonywanie okresowych przeglądów i konserwacji oraz wymiany w przypadku ich 
uszkodzenia lub zniszczenia uniemożliwiającego dalsze użytkowanie. 

§ 8. 1.  Odpady komunalne winny być gromadzone w zamkniętych i szczelnych pojemnikach / workach, 
spełniających techniczne warunki bezpieczeństwa i higieny sanitarnej. 

2. Liczba pojemników/worków na odpady komunalne powinna być wystarczająca do umieszczenia 

w nich wszystkich odpadów komunalnych powstających na nieruchomości. 

3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników w należytym stanie 

sanitarnym, w tym do przeprowadzania dezynfekcji i dezynsekcji stosownie do potrzeb; 

4. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do utrzymania miejsca gromadzenia odpadów 

w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym poprzez: 

a) zabezpieczenie przed dostępem dla dzikich zwierząt. 

b) zabezpieczenie przed zalewaniem przez wody opadowe 

c) nie dopuszczenie do zalegania odpadów poza pojemnikami lub workami 

Rozdział 4. 
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych 

z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 9. 1.  Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych 

z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości 

i porządku na nieruchomości. 

2. Pozbywanie się odpadów przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich umieszczenie 

w odpowiednich pojemnikach lub workach, a następnie odbieranie ich przez odbierającego odpady. 

3. Częstotliwość pozbywania się odpadów z terenów nieruchomości ma gwarantować nieprzepełnianie się 
pojemników lub worków. 

4. Odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe podczas drobnych robót remontowych wykonywanych przez 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz odpady wielkogabarytowe 

i zużyte opony odbierane są jeden raz w roku, w terminie podanym odpowiednio wcześniej do publicznej 
wiadomości (wystawka) albo przewożone własnym środkiem transportu do Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych, w godzinach jego otwarcia. 

5. Dopuszcza się kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji (odpady zielone 

i odpady kuchenne) na własne potrzeby. 

6. Dopuszcza się oddawanie do aptek wyposażonych w specjalne pojemniki przeterminowanych leków. 

7. Zużyte baterie można gromadzić w wyznaczonych punktach zbiórki w szkołach. 

§ 10. 1.  Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu 
nieruchomości: 
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1) papier – jeden raz na miesiąc, 

2) szkło – jeden raz na kwartał, 

3) metale i tworzywa sztuczne - jeden raz na miesiąc, 

4) bioodpady: 

a) w okresie od kwietnia do października –jeden raz na dwa tygodnie, 

b) w okresie od listopada do marca – jeden raz na miesiąc, 

5) popiół: 

a) w okresie od października do marca - jeden raz w miesiącu, 

b) w okresie od kwietnia do września – jeden raz na kwartał, 

6) zmieszane odpady komunalne zwane dalej pozostałe z procesu segregacji odpady komunalne: 

a) w okresie od kwietnia do października –jeden raz na dwa tygodnie, 

b) w okresie od listopada do marca – jeden raz na miesiąc. 

2. Pozbywanie się odpadów z terenów przeznaczonych do użytku publicznego powinno odbywać się 
nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu. 

§ 11. 1.  Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu 
nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się zbiorników bezodpływowych, 
gwarantując zachowanie czystości i porządku, nie rzadziej niż  jeden raz na rok. 

2. Zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków opróżniane są  przez uprawniony 
podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych. 

Rozdział 5. 
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 12. 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 bioodpadów unieszkodliwianych przez ich składowanie w miejscu ich wytwarzania; 

3. Wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych i poddanie procesom 
odzysku i unieszkodliwiania; 

4. Zwiększanie poziomu wiedzy mieszkańców i przedsiębiorców dotyczącej gospodarki zużytym sprzętem 
elektrycznym i elektronicznym oraz uregulowaniami prawnymi w tym zakresie; 

5. Całkowite wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów. 

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 

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

2. Zwierzęta domowe winny być trzymane w pomieszczeniach zamkniętych lub na ogrodzonych 
nieruchomościach, zabezpieczonych przed ich niekontrolowanym wydostaniem się na zewnątrz. 

3. Właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a psy uznane za 
agresywne lub zachowujące się w sposób agresywny – na smyczy i w kagańcu. 

4. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych 
przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku. 
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Rozdział 7. 
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych 

z produkcji rolniczej, w tym, także zakaz ich utrzymywania na określonych obszarach lub 
w poszczególnych nieruchomościach 

§ 14. 1.  Wprowadza się zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich (w rozumieniu przepisów 

o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich) na terenie użyteczności publicznej, 

2. Na innych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej dopuszcza się prowadzenie małych 
przydomowych hodowli zwierząt gospodarskich na potrzeby własne gospodarstwa domowego pod warunkiem 
spełnienia ust. 3. 

3. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany do: 

1) gromadzenia i usuwania powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób zgodny 
z wymogami uchwały, 

2) nie dopuszczania  do zanieczyszczenia terenu nieruchomości, 

3) nie dopuszczania do powstawania wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub 
nieruchomościach sąsiednich uciążliwości takich jak: hałas, czy odór. 

Rozdział 8. 
Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania 

§ 15. 1.  Obszarami podlegającymi obowiązkowej deratyzacji jeden raz w roku są nieruchomości zajęte pod 
skoncentrowane budownictwo mieszkaniowe, związane z produkcją, handlem 

i magazynowaniem artykułów spożywczych oraz świadczeniem usług bytowych. 

2. Ustala się termin przeprowadzenia deratyzacji w terminie od dnia 1 marca do dnia 31 marca. 

§ 16. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt, w uzgodnieniu 
z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, określi obszary podlegające obowiązkej deratyzacji oraz 
określi, w drodze zarządzenia, termin jej przeprowadzenia. 

  

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Roman Kaliński 
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