
UCHWAŁA NR XV/123/2020
RADY MIEJSKIEJ W JÓZEFOWIE

z dnia 20 lutego 2020 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 4 ust. 1, 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Biłgoraju Rada Miejska w Józefowie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Józefów, w brzmieniu 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Józefowie XII/102/2019 z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie 
uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Józefów” (Dz. Urz. Woj. Lub. 
2019, poz. 6561).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Józefowa.

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

 

Przewodniczacy Rady 
Miejskiej w Józefowie

Jerzy Hajduk

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia wtorek, 24 marca 2020 r.

Poz. 1984



Załącznik do uchwały Nr XV/123/2020

Rady Miejskiej w Józefowie

z dnia 20 lutego 2020 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Józefów

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

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

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

§ 2. 1.  Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących 
rodzajów odpadów:

1) przeterminowanych leków i chemikaliów,

2) zużytych baterii i akumulatorów,

3) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

4) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

5) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

6) zużytych opon,

7) bioodpadów,

8) papieru i tektury,

9) szkła,

10) tworzywa sztucznego,

11) metali,

12) opakowań wielomateriałowych,

13) 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,

14) odpadów niebezpiecznych,

15) tekstyliów.

2. Wprowadza się możliwość kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne 
w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi oraz zwalnia się właścicieli takich nieruchomości w całości z obowiązku posiadania 
pojemnika lub worka na te odpady.

3. Kompostownik przydomowy powinien być zabudowany ściankami z desek, bali drewnianych  lub 
ściankami murowanymi lanymi bądź wykonany z tworzywa sztucznego. Wielkość kompostownika powinna 
być uzależniona od ilości osób zamieszkujących daną posesję i nie powinna być mniejsza niż 400 l 
w przypadku kompostownika z tworzywa sztucznego, a wykonanego z innych materiałów  120 cm szerokości, 
100 cm długości i 50 cm wysokości. Podłoże pod kompostownikiem powinno być przepuszczalne, 
zapewniające swobodny odpływ nadmiaru wody i dostęp do resztek roślinnych pożytecznym 
mikroorganizmom. Lokalizacja kompostownika nie powinna być uciążliwa i nie powinna naruszać zasad 
współżycia społecznego.
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4. Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych są zobowiązane do nieodpłatnego odbierania co 
najmniej następujących odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła, odpadów 
opakowaniowych wielomateriałowych, bioodpadów, odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków 
i chemikaliów, 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, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, 
odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz tekstyliów.

5. Obowiązek selektywnego zbierania odpadów przez właścicieli nieruchomości, o których mowa 
w ust. 1 uznaje się za spełniony, gdy właściciel selektywnie zbiera i gromadzi w osobnych pojemnikach lub 
workach, usytuowanych na terenie swojej nieruchomości i oddaje do odebrania podmiotowi odbierającemu 
odpady, następujące frakcje odpadów:

1) metale i tworzywa sztuczne, w tym opakowania wielomateriałowe,

2) papier i tekturę,

3) szkło,

4) bioodpady (dla właścicieli nieruchomości nie korzystających z kompostownika).

6. Odpady, o których mowa w ust. 5 właściciele nieruchomości obowiązani są zbierać i umieszczać 
wyłącznie w pojemnikach i workach niezwłocznie od chwili ich powstania. Pojemniki i worki z odpadami 
powinny być gromadzone w jednym miejscu na terenie nieruchomości. Zobowiązuje się właścicieli 
nieruchomości do utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów. 
W celu utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów 
właściciele nieruchomości zobowiązani są do:

1) zabezpieczenia miejsca gromadzenia odpadów komunalnych przed zalewaniem odpadów przez wody 
opadowe;

2) utrzymywania miejsc gromadzenia odpadów w czystości, nie dopuszczając zalegania odpadów poza 
pojemnikami lub workami.

7. Odpady, określone w ust. 1, są zbierane i odbierane w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi 
rodzajami odpadów zbieranych selektywnie oraz ze zmieszanymi odpadami komunalnymi. Odpady te należy 
odbierać z częstotliwością określoną w rozdziale IV.

8. Zmieszane odpady komunalne należy gromadzić wyłącznie w zamykanych i szczelnych pojemnikach, 
workach lub kontenerach.

9. Odpady wielkogabarytowe należy gromadzić oddzielnie i usuwać w terminach ustalonych 
z przedsiębiorcą odbierającym odpady.

10. Przeterminowane leki oddaje się wyłącznie do specjalnych pojemników ustawionych w wyznaczonych 
aptekach i placówce służby zdrowia.

11. Miejscem odbioru zużytych baterii i akumulatorów są wyznaczone placówki oświatowe

oraz Urząd Miejski w Józefowie wyposażone w specjalne pojemniki.

12. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony należy oddawać do punktów selektywnej 
zbiórki odpadów, określonych w odrębnej uchwale  nr IX/69/2019 Rady Miejskiej w Józefowie z dnia 
27 czerwca 2019 r w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

§ 3. 1.  Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych 
zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego.

2. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń polega na usunięciu ich w miejsca 
niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów, umożliwiając ich zebranie.

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

3) mycie dotyczy nadwozia samochodu.

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie 
pod warunkiem:

1) niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w pojemnikach do tego 
przeznaczonych,

2) naprawa pojazdów samochodowych dotyczy drobnych napraw,

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

Rozdział 3.
Rodzaje, minimalna pojemność, warunki rozmieszczania i utrzymania pojemników przeznaczonych do 

zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych

§ 5. 1.  Rodzaje i pojemność pojemników/worków przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych:

1) pojemniki na odpady komunalne pojemności: 110l, 120 l, 1100 l, 7000 l;

2) worki foliowe na odpady komunalne selektywnie zebrane - od 60 l do 120 l, o następujących 
ujednoliconych kolorach i napisach:

- żółty – metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe oznaczony napisem METALE 
I TWORZYWA SZTUCZNE,

- niebieski - papier i tektura oznaczony napisem PAPIER,

- zielony – szkło oznaczony napisem SZKŁO,

- brązowy – odpady biodegradowalne i odpady zielone oznaczony napisem  BIO,

3) zmieszane odpady komunalne gromadzone będą w workach oznaczonych kolorem czarnym i napisem 
ODPADY ZMIESZANE;

4) pojemniki do selektywnej zbiórki zużytych baterii o pojemności - od 10 l do 50 l;

5) kosze uliczne na odpady komunalne zmieszane o pojemności - od 10 l do 50 l.

2. Warunki rozmieszczenia urządzeń do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:

1) 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 2;

2) 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;

3) worki lub pojemniki należy ustawiać tak, aby nie stwarzały zagrożenia dla innych użytkowników ciągów 
komunikacyjnych, bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz tak, aby uniemożliwiać rozrywanie worków 
przez zwierzęta i wywracanie się pojemników;

4) pojemniki należy ustawić tak, aby nie utrudniały korzystania z nieruchomości, w szczególności poprzez 
zastawianie ciągów pieszych i jezdnych oraz miejsc parkingowych;

5) 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.

3. Tereny przeznaczone do użytku publicznego, w obszarze dróg publicznych, powinny być wyposażone 
w kosze zamocowane na stałe, przy jednoczesnym zastosowaniu następujących zasad:
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1) odległość pomiędzy koszami rozstawionymi na drogach publicznych, utwardzonych i wyposażonych 
w chodnik oraz w parkach nie może przekroczyć 200m;

2) na przystankach komunikacyjnych kosze należy lokalizować pod wiatą, a jeśli jej nie ma - w sąsiedztwie 
oznaczenia przystanku.

4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są dostosować pojemności pojemników do ilości osób 
zamieszkujących i przebywających na jej terenie oraz do ilości i rodzaju wytworzonych odpadów 
komunalnych.

5. Ustala się następujące, minimalne pojemności pojemników ustawionych na terenie nieruchomości 
zamieszkałej w obszarze zabudowy jednorodzinnej, w zależności od ilości osób zamieszkujących:

1) 1-5 osób – 120 l;

2) 6 osób i więcej - 2 x 120 l.

6. Ustala się następujące minimalne pojemności pojemników ustawionych na terenie nieruchomości 
zamieszkałej w obszarze zabudowy wielorodzinnej, w zależności od ilości osób zamieszkujących:

1) nie więcej niż 20 osób - 1100 l;

2) nie mniej niż 21 osób i nie więcej niż 50 osób - 2 x 1100 l;

3) powyżej 50 osób - 7000 l.

7. Ustala się minimalną pojemność pojemników ustawionych na nieruchomościach niezamieszkałych:

1) punkty handlowe, zakłady rzemieślnicze, usługowe i produkcyjne - 110 l;

2) przedszkola i szkoły, biura i jednostki administracji publicznej, przychodnie, lokale gastronomiczne, 
ogrody działkowe, cmentarze - 1100 l.

8. Pojemniki muszą spełniać techniczne wymogi bezpieczeństwa i higieny i powinny być utrzymane 
w odpowiednim stanie sanitarnym, poprzez ich dezynfekcję i dezynsekcje co najmniej dwa razy do roku oraz 
w odpowiednim stanie technicznym, poprzez stałą naprawę ich szczelności.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 6. 1.  Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich 
umieszczenie w odpowiednich pojemnikach lub workach, a następnie odebranie ich przez odbierającego 
odpady.

2. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki i worki przeznaczone do zbierania 
odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, zgodnie z zasadami określonymi w § 5.

3. Właściciele nieruchomości mogą pozbywać się odpadów segregowanych również poprzez dostarczenie 
do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

§ 7. 1.  Częstotliwość odbioru poszczególnych frakcji odpadów segregowanych - papier (w tym tektura), 
szkło, metale, tworzywa sztuczne i odpady wielomateriałowe, z terenu nieruchomości ustala się co najmniej raz 
w miesiącu.

2. Częstotliwość zbiórki odpadów zmieszanych, biodegradowalnych i zielonych będzie prowadzona 
w sposób następujący:

1) w okresie od 1 kwietnia do 31 października raz na tydzień od mieszkańców zamieszkałych w budynkach 
wielolokalowych,

2) w okresie od 1 kwietnia do 31 października raz na dwa tygodnie od mieszkańców całej Gminy Józefów, 
zamieszkałych w budynkach jednorodzinnych,

3) w okresie od 1 listopada do 31 marca od mieszkańców całej Gminy Józefów- co najmniej raz w miesiącu.

3. Częstotliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
zużytych baterii i akumulatorów, przeterminowanych leków i chemikaliów ustala się co najmniej dwa razy do 
roku. Odpady wielkogabarytowe należy porozkręcać i rozmontować na mniejsze elementy.
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4. Częstotliwość odbioru odpadów budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z remontów 
prowadzonych w gospodarstwach domowych oraz zużytych opon wykorzystywanych w gospodarstwach 
domowych odbywać się będzie na indywidualne zgłoszenie.

5. Odpady komunalne z powszechnie dostępnych terenów użyteczności publicznej będą odbierane w miarę 
potrzeb co najmniej raz na dwa tygodnie.

§ 8. 1.  Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu 
nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń

do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do opróżniania zbiorników bezodpływowych przez 
uprawniony podmiot:

1) nie rzadziej niż raz na pół roku w przypadku gospodarstw jednoosobowych pod warunkiem, że pozwala na 
to pojemność zbiornika.

2) nie rzadziej niż raz na dwa miesiące  w przypadku gospodarstw wieloosobowych pod warunkiem, że 
pozwala na to pojemność zbiornika.

3. Nieczystości ciekłe z powszechnie dostępnych terenów użyteczności publicznej będą odbierane przez 
uprawniony podmiot nie rzadziej niż raz w miesiącu pod warunkiem, że pozwala na to pojemność zbiornika.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 9. Powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji powinny być w pierwszej 
kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie poprzez kompostowanie 
w przydomowych kompostownikach w zabudowie jednorodzinnej.

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

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

2. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:

1) właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy.

2) zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko wtedy, 
gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.

3. Ust. 2 stosuje się odpowiednio do innych zwierząt domowych mogących stanowić zagrożenie dla ludzi.

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.

Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich

na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 11. 1.  Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane 
pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszej uchwale.

2. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany:

1) nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenu nieruchomości,

2) nie dopuszczać do powstawania wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub 
nieruchomościach sąsiednich uciążliwości takich jak: hałas, odór.
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Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 12. 1.  Obszarami podlegającymi obowiązkowej deratyzacji dwa razy w roku są nieruchomości zajęte pod 
skoncentrowane budownictwo mieszkaniowe, związane z produkcją, handlem i magazynowaniem artykułów 
spożywczych oraz świadczeniem usług bytowych.

2. Ustala się terminy przeprowadzania deratyzacji:

1) w terminie wiosennym od dnia 1 marca do dnia 31 marca,

2) w terminie jesiennym od dnia 1 października do dnia 31 października.

3. Przeprowadzenie deratyzacji należy do obowiązków właściciela nieruchomości.
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