
 
 

UCHWAŁA NR XXIX/147/20 
RADY MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY 

z dnia 9 grudnia 2020 r. 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rejowiec Fabryczny 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Chełmie – Rada Miasta Rejowiec Fabryczny uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rejowiec Fabryczny, 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rejowiec Fabryczny. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XXIII/85/16 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 29 czerwca 2016 r. 
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rejowiec Fabryczny (Dz. Urz. Woj. 
Lubelskiego z 2016 r. poz. 3116). 

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

   

Przewodniczący Rady Miasta 
 
 

Robert Szwed 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 31 grudnia 2020 r.

Poz. 7052



 Załącznik  

do uchwały nr XXIX/147/20 

Rady Miasta Rejowiec Fabryczny 

 z dnia 9 grudnia 2020 r. 

 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU  

NA TERENIE MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku, zwany dalej „Regulaminem”, określa szczegółowe zasady 

utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rejowiec Fabryczny. 

 

Rozdział 2 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

 

§ 2.1. Właścicieli nieruchomości obowiązuje prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów w następującym 

zakresie:  

1) papier; 

2) tworzywa sztuczne; 

3) szkło; 

4) metale; 

5) bioodpady stanowiące odpady ulegające biodegradacji w tym odpadki kuchenne, odpady zielone pochodzące 

z pielęgnacji ogrodów przydomowych; 

   6) odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 

7) zużyte baterie i akumulatory; 

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

9) przeterminowane leki; 

10) chemikalia; 

11) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

12) odpady budowlane i rozbiórkowe; 

13) zużyte opony; 

14) odpady niebezpieczne pochodzące z gospodarstw domowych; 

15) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwach domowych w wyniku 

przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 

krwi w szczególności igły i strzykawki; 

16) odpady tekstyliów i odzieży. 

2. Zebrane selektywnie papier, tworzywa sztuczne, szkło, bioodpady oraz odpady opakowaniowe 

wielomateriałowe i odpady metalowe właściciele nieruchomości gromadzą w przeznaczonych do tego celu 

urządzeniach (worki, pojemniki) umieszczonych na nieruchomości. Odpady te podlegają okresowemu usuwaniu 

z terenu nieruchomości przez podmiot odbierający odpady komunalne zgodnie z ustaleniami § 10. 

3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny podlega przekazaniu przez jego posiadacza do jednostki handlowej 

w trakcie zakupu nowego sprzętu tego samego rodzaju i tej samej funkcji bądź do mobilnego Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

4. Przekazywany do jednostki handlowej lub do mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, 

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny musi być kompletny.  

5. Zużyte baterie i akumulatory podlegają przekazaniu jednostkom handlowym w trakcie zakupu nowych 

urządzeń tego rodzaju, bądź do mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

6. Przeterminowane leki podlegają przekazaniu do aptek prowadzących taką zbiórkę. Adresy aptek 

prowadzących zbiórkę przeterminowanych leków i godziny ich pracy ogłasza się na stronie internetowej Miasta 

Rejowiec Fabryczny. 
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7. Odpady budowlane i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia przez właściciela nieruchomości 

robót remontowych, gromadzone są w pojemnikach (kontenerach) dostarczanych przez jednostkę wywozową na 

zamówienie właściciela nieruchomości. Odpady te odbierane są przez jednostkę wywozową na zgłoszenie 

właściciela nieruchomości. 

8. Zbierany od 1 października do 30 kwietnia popiół właściciele nieruchomości gromadzą w przeznaczonych do 

tego celu pojemnikach umieszczonych na nieruchomości. Popiół odbierany jest przez podmiot odbierający 

odpady komunalne zgodnie z ustaleniami § 10. 

9. Poddane selektywnej zbiórce odpady komunalne wymienione w ust. 1 pkt 7 – 8; 10 – 11 i 13 – 16, podlegają 

przekazaniu przez ich posiadaczy do mobilnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

(PSZOK). Miejsca czasowej lokalizacji PSZOK oraz terminy zbiórki podawane są w ogłoszeniach 

publikowanych na stronie internetowej Miasta Rejowiec Fabryczny. 

10. Odpady powstające w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej w wyniku zabiegów pielęgnacyjnych drzew  

i krzewów (podcinka konarów i gałęzi), mogą być odebrane przez jednostkę wywozową w ramach mobilnego 

punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, po ich rozdrobnieniu w stopniu umożliwiający swobodne 

spakowanie w worku brązowym, niepowodującym jego rozerwania.  

§ 3.1. Uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku 

publicznego dokonuje się niezwłocznie po ich wystąpieniu. 

2. Uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń dokonuje się w sposób nie zagrażający istniejącej 

zieleni, w szczególności drzew, poprzez: 

1) odgarnięcie w miejsce nie powodujące zakłócenia dla przechodu i przejazdu, na nieruchomości od strony 

jezdni, lub na pasie zieleni przyulicznej, z zachowaniem możliwości odpływu wody, 

2) formowanie pryzm, w sposób umożliwiający ich uprzątnięcie przez podmioty odpowiedzialne za utrzymanie 

czystości i porządku na drogach publicznych, 

3) usunięcie materiału użytego do likwidacji śliskości i oblodzenia niezwłocznie po ustąpieniu przyczyn jego 

zastosowania.  

3. Niedozwolone jest przemieszczanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodnika i wjazdów na 

jezdnię.  

4. Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia uprzątnięte z przystanków komunikacyjnych oraz z dróg publicznych, 

należy gromadzić przy krawędzi jezdni w sposób nie utrudniający zatrzymywania się pojazdów, swobodnego 

wysiadania i wsiadania pasażerów. 

§ 4.1. Zabrania się mycia pojazdów samochodowych poza myjniami, w miejscach przeznaczonych do użytku 

publicznego, a w szczególności: 

1) na chodnikach, ulicach, zieleńcach, parkingach, placach, itp.; 

2) na terenach leśnych; 

3) w pobliżu zbiorników i cieków wodnych. 

2. Naprawy pojazdów poza warsztatami naprawczymi mogą być prowadzone wyłącznie na terenie nieruchomości 

pozostającej we władaniu właściciela pojazdu. Naprawy takie mogą być wykonywane pod warunkiem, że nie 

spowodują zanieczyszczenia wód lub gleby, negatywnego oddziaływania na środowisko w tym emisji hałasu lub 

spalin oraz uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są gromadzone w sposób 

umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami. 
 

Rozdział 3 

Rodzaje i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości, na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach publicznych, 

warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym 

 

§ 5. Nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej wyposaża się w: 

1) worki o minimalnej pojemności 110 litrów, wystarczające do gromadzenia w nich zebranych selektywnie: 

a) papieru przez okres jednego miesiąca – niebieski kolor worka, 
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b) tworzyw sztucznych, metali i odpadów opakowaniowych wielomateriałowych przez okres dwóch tygodni 

– żółty kolor worka, 

c) szkła przez okres jednego miesiąca – zielony kolor worka; 

2) pojemniki lub worki o minimalnej pojemności 110 litrów – brązowy kolor worka wystarczające do 

gromadzenia w nich bioodpadów przez okres dwóch tygodni, w ilości nie mniejszej niż:  

a) jeden pojemnik (worek), w przypadku nieruchomości zamieszkanych przez nie więcej niż 4 osoby, 

b) dwa pojemniki (worki), w przypadku nieruchomości zamieszkanych przez więcej niż 4 osoby; 

3) z obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki do gromadzenia bioodpadów zwolnieni są właściciele 

nieruchomości, którzy dokonują kompostowania tych odpadów w przydomowych kompostownikach i złożyli w 

tym przedmiocie odpowiednią deklarację; 

4) pojemniki o minimalnej pojemności 110 litrów wystarczające do gromadzenia w nich zmieszanych odpadów 

komunalnych przez okres dwóch tygodni w ilości nie mniejszej, niż: 

a) jeden pojemnik w przypadku nieruchomości zamieszkanych przez nie więcej niż 4 osoby, 

b) dwa pojemniki w przypadku nieruchomości zamieszkanych przez więcej niż 4 osoby; 

5) pojemniki metalowe o minimalnej pojemności 110 litrów (w kolorze szarym) wystarczające do gromadzenia 

w nich popiołu przez okres jednego miesiąca – w okresie od 1 października do 30 kwietnia następnego roku. 

§ 6.1. Nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej wyposaża się w: 

1) pojemniki o minimalnej pojemności 1100 litrów w ilości wystarczającej do oddzielnego gromadzenia  

w nich zebranych selektywnie: 

a) papieru  przez okres jednego miesiąca – niebieski kolor pojemnika, 

b) szkła przez okres jednego miesiąca – zielony kolor pojemnika, 

c) tworzyw sztucznych i odpadów opakowaniowych wielomateriałowych oraz odpadów metalowych – przez 

okres dwóch tygodni – żółty kolor pojemnika; 

2) pojemniki o pojemności 240 litrów lub 1100 litrów (kolor brązowy), w ilości wystarczającej do gromadzenia 

w nich zebranych selektywnie bioodpadów przez okres jednego tygodnia, nie mniejszej jednak niż wynikająca 

z iloczynu ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz wskaźnika 0,010 m3 średniej ilości odpadów 

biodegradowalnych na osobę tygodniowo – brązowy kolor pojemnika; 

3) pojemniki o objętości 1100 litrów albo kontenery typu KP-7, w ilości wystarczającej do gromadzenia w nich 

zmieszanych odpadów komunalnych przez okres jednego tygodnia, o zsumowanej pojemności nie mniejszej 

niż wynikająca z iloczynu ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz wskaźnika 0,010 m3 średniej 

ilości zmieszanych odpadów komunalnych na osobę tygodniowo; 

4) metalowe pojemniki o minimalnej pojemności 1100 litrów (w kolorze szarym) przeznaczone do 

gromadzenia w nich popiołu przez okres jednego miesiąca. 

2. Jeżeli właściciele więcej niż jednej nieruchomości położonych w zabudowie wielorodzinnej korzystają  

z tych samych pojemników, łączna pojemność tych pojemników winna odpowiadać co najmniej sumie 

minimalnej pojemności pojemników, wymaganej zgodnie z ust. 1 dla każdej z nieruchomości. 

§ 7. Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne wyposaża się  

w następujące urządzenia do gromadzenia odpadów: 

1) worki lub pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów według rodzajów wskazanych w § 5; 

2) pojemniki o minimalnej pojemności 110 litrów w ilości wystarczającej do gromadzenia w nich zmieszanych 

odpadów komunalnych przez okres dwóch tygodni, przy uwzględnieniu następujących średnich ilości 

wytwarzanych w tym okresie odpadów komunalnych:  

a) dla szkół – 5 litrów tygodniowo na każdego ucznia i pracownika, 

b) dla żłobków i przedszkoli – 5 litrów tygodniowo na każde dziecko i pracownika, 

c) dla lokali handlowych – 60 litrów tygodniowo na jednego zatrudnionego, 

d) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych, produkcyjnych, magazynów, hurtowni, placów budów, biur, 

urzędów, przychodni, gabinetów lekarskich, aptek – 10 litrów tygodniowo na jednego pracownika jednak nie 

mniej niż 110 litrów na jeden zakład, 

e) dla ogrodów działkowych – 10 litrów na działkę w okresie od 1 kwietnia do 31 października każdego roku, 

f) dla cmentarzy – 5 litrów na 10 miejsc pochówku (grobów); 

3) właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny lub obiekty użytku publicznego oprócz urządzeń 

do gromadzenia nieczystości własnych, w tym odpadów zielonych pochodzących z pielęgnacji terenów 

zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy wyposażają nieruchomości w kosze ogólnodostępne do gromadzenia 

odpadów o minimalnej pojemności 35 litrów oraz zapewniają systematyczne ich opróżnianie. 

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 4 – Poz. 7052



§ 8. W miejscach publicznych takich jak chodniki, place, parki, zieleńce, przystanki autobusowe właściciele 

nieruchomości zapewniają ustawienie pojemników na odpady o pojemności nie mniejszej niż 35 litrów  

w następującym porządku: 

1) na przystankach i w rejonie każdego skrzyżowania; 

2) przy ciągach pieszych. 

§ 9.1. Pojemniki na odpady komunalne powinny być zamykane i szczelne, spełniać techniczne warunki 

bezpieczeństwa i higieny sanitarnej. 

2. Pojemniki powinny zostać utrzymane w odpowiednim stanie sanitarnym, w szczególności poprzez ich 

dezynfekcję i dezynsekcję oraz w odpowiednim stanie technicznym w szczególności poprzez zapewnienie ich 

szczelności. 
 

Rozdział 4 

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

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

 

§ 10.1. Usuwanie odpadów komunalnych z terenów zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej dokonywane jest 

przez jednostkę wywozową z następującą częstotliwością: 

1) zmieszane odpady komunalne, zebrane selektywnie tworzywa sztuczne, metale i odpady opakowaniowe 

wielomateriałowe oraz popiół i bioodpady usuwane są z nieruchomości raz na dwa tygodnie, zgodnie  

z harmonogramem ustalonym przez jednostkę wywozową i zaakceptowanym przez Burmistrza Miasta; 

2) pozostałe rodzaje odpadów zebranych selektywnie usuwane są z terenu nieruchomości w zabudowie 

jednorodzinnej i zagrodowej raz w miesiącu, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez jednostkę wywozową 

i zaakceptowanym przez Burmistrza Miasta. 

2. Usuwanie odpadów komunalnych z nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej dokonywane jest przez 

jednostkę wywozową z następującą częstotliwością:  

1) odpady zmieszane, zebrane selektywnie tworzywa sztuczne, metale i odpady opakowaniowe 

wielomateriałowe oraz bioodpady usuwane są z nieruchomości  raz w tygodniu, zgodnie z harmonogramem 

ustalonym przez jednostkę wywozową i zatwierdzonym przez Burmistrza Miasta; 

2) pozostałe rodzaje odpadów zebranych selektywnie i popiół usuwane są z terenu nieruchomości  

w zabudowie wielorodzinnej raz w miesiącu, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez jednostkę 

wywozową i zaakceptowanym przez Burmistrza Miasta. 

3. Właściciele nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na rzecz miasta, zobowiązani są do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług 

uprawnionego podmiotu odbierającego odpady komunalne przez okazanie takiej umowy i dowodów uiszczenia 

opłaty za tę usługę. 

§ 11. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki ścieków zapewniają opróżnianie tych zbiorników  

z uwzględnieniem następujących zasad: 

1) opróżnianie zbiorników ścieków dokonuje się w oparciu o umowę zawartą z podmiotem posiadającym 

w tym przedmiocie odpowiednie zezwolenie Burmistrza Miasta; 

2) częstotliwość opróżniania zbiornika ścieków winna odpowiadać zużyciu wody i pojemności zbiornika. 

Rozdział 5 

Utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów 

 

§ 12. Miejsce ustawienia pojemników i worków do selektywnej zbiórki odpadów winno być dostępne dla 

podmiotu odbierającego odpady w terminie wynikającym z harmonogramu wywozu oraz posiadać dojazd dla 

środków transportu odpadów. 

§ 13. Miejsca ustawienia pojemników lub gromadzenia odpadów wielkogabarytowych, mebli, sprzętu AGD  

i RTV lub opon należy utrzymywać w należytym stanie sanitarnym i porządkowym i zabezpieczyć przed 

niekontrolowanym przemieszczaniem się tych odpadów na jezdnię lub sąsiednie nieruchomości. 
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Rozdział 6 

Inne wymagania wynikające z Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego 
 

§ 14. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych 

przekazuje się do instalacji spełniających wymagania dla instalacji komunalnych, które zostały oddane do 

użytkowania i posiadają wymagane decyzje pozwalające na przetwarzanie odpadów. 

 

Rozdział 7 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe oraz wymagania utrzymywania zwierząt 

gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej 
 

§ 15. 1. Osoby będące właścicielami lub opiekunami psów i innych zwierząt domowych są zobowiązane do 

sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w tym w szczególności niepozostawiania ich bez dozoru, 

jeżeli zwierzę nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym, bądź w ogrodzeniu 

uniemożliwiającym mu samodzielne wydostanie się na zewnątrz. 

2. Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani przedsięwziąć wszelkie potrzebne środki, by nie dopuścić 

do zakłócania ciszy i spokoju przez te zwierzęta.  

3. Zakazuje się szczucia psów lub doprowadzania ich do stanu, w którym zwierzę to może stać się niebezpieczne 

dla człowieka lub innego zwierzęcia. 

4. Psy ras uznanych za agresywne oraz mieszańce tych ras mogą być wyprowadzane wyłącznie przez osoby 

dorosłe, na smyczy i w kagańcu. 

5. Zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację 

właściciela lub opiekuna. 

6. Na tereny użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy. Zwolnienie psa ze smyczy jest 

dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych i pod warunkiem, że właściciel (opiekun) panuje nad jego 

zachowaniem. Psy ras uznanych za agresywne i ich mieszańce mogą być spuszczane ze smyczy 

w miejscach mało uczęszczanych wyłącznie w kagańcu i pod warunkiem, że właściciele (opiekunowie) panują 

nad ich zachowaniem.  

7. Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do natychmiastowego usunięcia spowodowanych przez te 

zwierzęta zanieczyszczeń na klatkach schodowych lub w innych pomieszczeniach wspólnego użytku, a także na 

terenach użytku publicznego takich jak: ulice, chodniki, parki, skwery, zieleńce itp. 

8. Zakazuje się chowu i utrzymywania zwierząt gospodarskich w tym drobiu na terenach wyłączonych  

z produkcji rolniczej. 
 

Rozdział 8 

Zasady wyznaczania obszarów podlegających deratyzacji 

 

§ 16. Burmistrz Miasta w porozumieniu z właściwym terenowym inspektorem sanitarnym ustala w drodze 

zarządzenia obszary i terminy obowiązkowej deratyzacji.  
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