
 
 

UCHWAŁA NR XXIV/139/2020 
RADY GMINY ŁĘKAWICA 

z dnia 30 czerwca 2020 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łękawica 

Na podstawie 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 2010 ze zm.), oraz po zasięgnięciu opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu, Rada Gminy Łękawica uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łękawica, stanowiący 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXVII/257/17 Rady Gminy Łękawica z dnia 30 października 2017 r. 
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łękawica. 

§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Urzędu Gminy w  Łękawicy, a  także w  Biuletynie Informacji Publicznej.   

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łękawica.  

§ 5. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 
z dniem 01.01.2021 roku. 

  

  
 

Przewodniczący Rady Gminy Łękawica 
 
 

Krzysztof Pielesz 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 lipca 2020 r.

Poz. 5514



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/139/2020 

Rady Gminy Łękawica 

z dnia 30 czerwca 2020 r. 

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łękawica 

Rozdział 1. 
Przepisy ogólne 

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łękawica 
dotyczące wymagań w zakresie:  

1) selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych obejmujących co najmniej: papier, metal, 
tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, popiół oraz ulegające biodegradacji 
odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia, 
jednostek handlu detalicznego, a także porównywalne odpady z zakładów produkujących lub 
wprowadzających do obrotu żywność; 

2) selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkt selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych, który zapewnia przyjmowanie co najmniej odpadów komunalnych wymienionych 
w pkt. 1), 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, odpadów tekstyliów i odzież, oraz części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów 
zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy. 

3) uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku 
publicznego; 

4) mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi; 

5) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na 
drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i worków oraz utrzymania pojemników 
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu: 

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych 
źródłach, 

b) liczby osób korzystających z tych pojemników lub worków; 

6) utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów; 

7) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego; 

8) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami; 

9) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub 
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku; 

10) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym 
także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach; 

11) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania. 

§ 2. 1.  Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.); 
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2) harmonogramie wywozu – rozumie się przez to terminarz odbioru odpadów komunalnych gromadzonych 
na terenie nieruchomości przez uprawnionego przedsiębiorcę, z którym Wójt zawarł umowę na odbiór lub 
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; 

3) uprawnionym przedsiębiorcy – rozumie się przez to podmiot realizujący zadania w zakresie odbioru lub 
odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na podstawie umowy 
zawartej z gminą lub właścicielem nieruchomości niezamieszkałej; 

§ 3. Regulamin obowiązuje wszystkich właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy 
Łękawica. 

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

§ 4. 1.  Właściciele nieruchomości są zobowiązani do zbierania powstałych na terenie nieruchomości 
odpadów komunalnych w odpowiednich pojemnikach lub workach, w sposób określony w niniejszym 
Regulaminie. 

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów takich jak: 

1) papier, 

2) tworzywa sztuczne, metal i odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

3) szkło, 

4) ulegające biodegradacji odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów 
zbiorowego żywienia, jednostek handlu detalicznego, a także porównywalne odpady z zakładów 
produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność, 

5) części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, 

6) popioły, 

7) odpady niebezpieczne, 

8) przeterminowane leki i chemikalia, 

9) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 
krwi, w szczególności igieł i strzykawki, 

10) zużyte baterie i akumulatory, 

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

12) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

13) zużyte opony, 

14) odpady budowlane i rozbiórkowe, 

15) odpady tekstyliów i odzieży, 

3. Inne niż wymienione w ust. 2 odpady komunalne należy zbierać jako niesegregowane (zmieszane) 
odpady komunalne. 

4. Odpady komunalne, o których mowa w § 4 ust. 2 i ust. 3 są odbierane: 

a) od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe 
lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe spod nieruchomości oraz 
w PSZOK-u w ramach umowy pomiędzy Gminą Łękawica a uprawnionym przedsiębiorcą, 

b) w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 
w ramach indywidualnej umowy zawartej pomiędzy właścicielem tej nieruchomości a uprawnionym 
przedsiębiorcą. 
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5. Właściciele nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe 
lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, spełnią wymóg selektywnego 
zbierania odpadów w roku kalendarzowym, o ile średnio na jeden pojemnik o poj.120 litrów oddanych 
zmieszanych odpadów komunalnych przypadną co najmniej trzy worki oddanych odpadów zebranych 
selektywnie. 

6. Powstające na terenie nieruchomości odpady komunalne, przed ich zgromadzeniem w pojemnikach lub 
workach na odpady na terenie nieruchomości należy poddać segregacji, z zastrzeżeniem zasad określonych 
w § 9 niniejszego Regulaminu. Przyjmuje się sposób selektywnego zbierania odpadów komunalnych poprzez: 

1) zbieranie selektywne u źródła tj. na terenie nieruchomości; 

2) zbieranie selektywne w PSZOK. 

7. Wyselekcjonowane frakcje odpadów komunalnych, nadające się do odzysku i dalszego wykorzystania 
należy umieszczać odrębnie w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych workach lub 
pojemnikach. 

8. Zabrania się umieszczania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w workach lub 
pojemnikach przeznaczonych do selektywnej zbiórki surowców wtórnych oraz odpadów innych niż rodzaj 
frakcji opisanej na worku lub pojemniku. 

9. Ulegające biodegradacji odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, 
zakładów zbiorowego żywienia, jednostek handlu detalicznego, a także porównywalne odpady z zakładów 
produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność oraz części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów 
zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, podlegają segregacji z zastrzeżeniem zasad postępowania z tymi 
odpadami określonymi w § 9 niniejszego Regulaminu. 

10. Odpady niebezpieczne znajdujące się w odpadach komunalnych należy wydzielić z powstałych 
odpadów komunalnych z zachowaniem zasad postępowania z tymi odpadami określonych w § 9 niniejszego 
Regulaminu. 

11. Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 
krwi, w szczególności igieł i strzykawki, należy wydzielić z powstałych odpadów komunalnych 
z zachowaniem zasad postępowania z tymi odpadami określonych w § 9 niniejszego Regulaminu. 

12. Meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony należy gromadzić odrębnie od pozostałych 
odpadów komunalnych z zastrzeżeniem zasad postępowania z tymi odpadami określonych w § 9 niniejszego 
Regulaminu. 

13. Odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe na nieruchomości należy gromadzić odrębnie od 
pozostałych odpadów komunalnych z zastrzeżeniem zasad postępowania z tymi odpadami określonych 
w § 9 niniejszego Regulaminu. 

14. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do przekazywania zebranych w sposób selektywny 
surowców wtórnych i niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych uprawnionemu przedsiębiorcy, 
w terminach wyznaczonych harmonogramem wywozu, zgodnie z zasadami określonymi w § 9 niniejszego 
Regulaminu. 

15. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do pozbywania się pozostałych wytworzonych na terenie 
nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z zasadami określonymi w § 9 niniejszego Regulaminu. 

16. Jeżeli miejscem opróżniania pojemników na odpady stałe nie jest miejsce ich ustawienia, to zachowanie 
porządku i czystości w takim miejscu należy do uprawnionego przedsiębiorcy odbierającego odpady stałe. 

17. W przypadku nieterminowego wywozu odpadów, co spowodowało nadmierne ich nagromadzenie 
również poza pojemnikami, uprzątnięcie miejsca ustawienia pojemników należy do uprawnionego 
przedsiębiorcy odbierającego odpady. 

18. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do niezwłocznego uprzątnięcia błota, śniegu i lodu oraz 
innych zanieczyszczeń z chodników służących do użytku publicznego, położonych wzdłuż nieruchomości. 

19. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku 
publicznego nie może powodować uszkodzeń nawierzchni utwardzonych części nieruchomości. 
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§ 5. 1.  Mycie pojazdów samochodowych powinno odbywać się na przystosowanych do tego celu 
myjniach, przy czym dopuszcza się mycie pojazdów samochodowych na terenie nieruchomości pod warunkiem 
dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu 
środków ulegających biodegradacji oraz z zastrzeżeniem, iż powstające ścieki gromadzone będą w sposób 
umożliwiający ich usunięcie zgodne z wymogami niniejszego Regulaminu. Ścieki powstałe w wyniku mycia 
pojazdów samochodowych nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników i cieków wodnych lub do 
ziemi. 

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się w miejscach 
do tego wyznaczonych przez właściciela nieruchomości, wyłącznie pod warunkiem iż powstające odpady 
nie zanieczyszczają i są gromadzone w urządzeniach do tego przeznaczonych. 

§ 6. Określa się następujące wymagania dotyczące kompostowania ulegających biodegradacji odpadów 
spożywczych i kuchennych z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia, jednostek 
handlu detalicznego, a także porównywalne odpady z zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu 
żywność oraz części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy 
w kompostownikach przydomowych, na terenie nieruchomości zamieszkałych: 

1) Kompostowanie ulegających biodegradacji odpadów spożywczych i kuchennych z gospodarstw 
domowych, gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia, jednostek handlu detalicznego, a także 
porównywalne odpady z zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność oraz części 
roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy  prowadzi się: 

a) w gotowych kompostownikach ogrodowych, 

b) w formie pryzm, gdzie materiał biodegradowalny układa się warstwowo, przy czym na dole powinna być 
warstwa zapewniająca przewietrzenie. 

2) Lokalizacja przydomowego kompostownika powinna być zgodna z innymi obowiązującymi przepisami 
prawa. 

Rozdział 3. 
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz 
na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i worków oraz utrzymania 

pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. 

§ 7. 1.  Właściciel nieruchomości ma obowiązek, we własnym zakresie, wyposażyć nieruchomość 
w pojemniki szczelnie zamykane o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, odpowiadające obowiązującym 
normom, o pojemnościach zapewniających zbieranie wszystkich odpadów z terenu nieruchomości przez okres 
między kolejnymi wywozami.  

2. Właściciele nieruchomości, którzy korzystają z pojemników dotychczas dostarczonych przez Gminę 
w przypadku ich uszkodzenia lub zużycia technicznego są zobowiązani do ich wymiany we własnym zakresie. 

3. Właściciel nieruchomości, który w całości kompostuje na nieruchomości ulegające biodegradacji odpady 
spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia, jednostek 
handlu detalicznego, a także porównywalne odpady z zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu 
żywność oraz części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy jest 
zwolniony z wyposażenia nieruchomości w pojemnik lub worek na powyższe odpady. 

4. W dniu wywozu odpadów właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wystawienia odpadów przed 
nieruchomość do godziny 700 rano, w miejscu łatwo dostępnym, w sposób umożliwiający ich odbiór poprzez 
uprawnionego przedsiębiorcę. Właściciele dróg prywatnych, zobowiązani są do dostarczenie odpadów do drogi 
(lokalnej) gminnej.  

5. Dopuszcza się wjazd na teren nieruchomości pojazdów uprawnionego przedsiębiorcy pod warunkiem 
wyrażenia pisemnej zgody właściciela nieruchomości. 

§ 8. 1.  Określa się rodzaje i minimalną wielkość pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania 
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego 
oraz na drogach publicznych. 
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2. Przyjmuje się, że do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, drogach publicznych 
oraz na terenach przeznaczonych do użytku publicznego w obrębie Gminy Łękawica stosować należy: 

1) dla odpadów zbieranych w sposób selektywny wymienionych w § 4 ust. 2 pkt 1-4 pojemniki z tworzywa 
sztucznego lub metalowe odpowiadające polskim normom PN-EN 840-1, PN-EN–840-2 lub worki 
o minimalnej pojemności 110 litrów, 

2) dla odpadów niesegregowanych (zmieszanych) oraz popiołu pojemniki z tworzywa sztucznego lub 
metalowe o minimalnej pojemności 120 litrów; 

3) kosze uliczne, trwałe, metalowe, z tworzyw sztucznych, o min. pojemności 40 litrów; 

4) kontenery na odpady budowlane o min. pojemności 1500 litrów; 

5) kompostowniki - przeznaczone do zbierania ulegających biodegradacji odpadów spożywczych 
i kuchennych z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia, jednostek handlu 
detalicznego, a także porównywalne odpady z zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu 
żywność oraz części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy. 

3. Worki do zbierania odpadów komunalnych muszą spełniać następujące wymagania: 

1) być wykonane z tworzywa o wytrzymałości nie mniejszej niż dla tworzywa LDPE lub HDPE, 

2) być trwale i czytelnie oznakowane rodzajem odpadów, jakie mają być do nich zbierane. 

4. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych powinny być trwale i czytelnie oznakowane rodzajem 
odpadów, jakie mają być w nich zbierane, powinny być szczelne i posiadać szczelnie zamykające się klapy 
oraz być przystosowane do odbioru mechanicznego odpadów (wyposażone w grzebieniowe mechanizmy 
załadowcze). 

5. Kontenery do zbierania odpadów komunalnych powinny być trwale i czytelnie oznakowane rodzajem 
odpadów, jakie mają być w nich zbierane, powinny być szczelne i posiadać szczelnie zamykające klapy oraz 
być przystosowane do odbioru mechanicznego odpadów (załadunku hakowego, bramowego). 

6. Kosze uliczne powinny być trwałe, szczelne, usytuowane w centralnych rejonach miejscowości, ze 
względu na zwiększoną koncentrację ludności, w ilości odpowiadającej zapotrzebowaniu w danym rejonie. 
Powinny być posadowione w widocznych, łatwo dostępnych miejscach. 

7. Właściciel nieruchomości, na której zamieszkają mieszkańcy, przy jej wyposażeniu w pojemniki 
przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, uwzględnia indywidualne potrzeby oraz: 

1) średnią ilość odpadów komunalnych wytworzonych w gospodarstwach domowych przypadającą na 
jednego mieszkańca na poziomie 30l tygodniowo przy selektywnym zbieraniu odpadów komunalnych oraz 
50l tygodniowo przy braku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, 

2) liczbę osób korzystających z pojemników, stanowiących wyposażenie nieruchomości, 

3) częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości. 

8. Właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne przy jej 
wyposażeniu w pojemniki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, uwzględnia średnią tygodniową 
ilość odpadów komunalnych wytworzonych w innych źródłach wynoszącą 

1) w szkołach wszelkiego typu – 3 l na każdego ucznia i pracownika, 

2) w żłobkach i przedszkolach – 3 l na każde dziecko i pracownika, 

3) w lokalach handlowych - 50 l na każde rozpoczęte 10 m2 powierzchni całkowitej lokalu, 

4) w lokalach gastronomicznych - 20 l na każde miejsce konsumpcyjne, 

5) w zakładach rzemieślniczych, produkcyjnych i usługowych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych 
i socjalnych - 120 l na każde rozpoczęte 10 pracowników, 

6) dla cmentarzy - 10 l na każde rozpoczęte 10 miejsc pochówku, nie mniej jednak niż jeden pojemnik 1200 l, 

7) w miejscu organizowania imprez masowych - co najmniej jeden pojemnik120 l na każde rozpoczęte 50 m2 
powierzchni, 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 6 – Poz. 5514



8) nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe - co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą nieruchomość. 

9. Utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym właściciel 
nieruchomości realizuje poprzez: 

1) wrzucanie odpadów do pojemników o określonym przeznaczeniu, 

2) domykanie pojemników wyposażonych w klapy w celu zabezpieczenia przed dostępem wód opadowych, 

3) prowadzenie okresowych dezynfekcji pojemników, 

4) niedopuszczenie do przeciążenia, przepełnienia, zalania, zalodzenia, uszkodzenia pojemników. 

10. Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach publicznych odpady gromadzi się 
w koszach ulicznych. Zabrania się wrzucania do koszy ulicznych odpadów pochodzących z gospodarstw 
domowych oraz będących wynikiem prowadzenia działalności handlowej, produkcyjnej bądź usługowej. 

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

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego. 

§ 9. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych w następujący sposób: 

1) odpady komunalne odbierane selektywnie należy gromadzić w wydzielonych workach lub pojemnikach 
z zachowaniem kolorystyki worka do rodzaju odpadu: 

a) papier – pojemnik lub worek koloru niebieskiego, z napisem „PAPIER”, 

b) szkło – pojemnik lub worek koloru zielonego, z napisem „SZKŁO”, 

c) tworzywa sztuczne, metal oraz opakowania wielomateriałowe – pojemnik lub worek koloru żółtego, 
z napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”, 

d) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – pojemnik koloru czarnego, 

e) popiół – pojemnik z napisem „POPIÓŁ”, 

f) ulegające biodegradacji odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów 
zbiorowego żywienia, jednostek handlu detalicznego, a także porównywalne odpady z zakładów 
produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność - w pierwszej kolejności powinny być 
kompostowane na nieruchomości. W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie zadeklarował 
kompostowania na nieruchomości - przekazane uprawnionemu przedsiębiorcy lub dostarczone do 
wskazanego PSZOK w pojemniku lub worku koloru brązowego z napisem „BIO”, 

2) części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy – w pierwszej 
kolejności powinny być kompostowane na nieruchomości. W przypadku gdy właściciel nieruchomości 
nie zadeklarował kompostowania na nieruchomości - dostarczone przez właściciela nieruchomości we 
własnym zakresie do wskazanego PSZOK; 

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powinien być dostarczony przez właściciela nieruchomości, we 
własnym zakresie, do wskazanego PSZOK lub przekazany uprawnionemu podmiotowi zbierającemu sprzęt 
elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o którym mowa w przepisach 
odrębnych; 

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony, powinny być przekazane uprawnionemu 
przedsiębiorcy w ramach akcji wspomagającej system odbioru odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości lub dostarczone przez właściciela nieruchomości, we własnym zakresie do wskazanego 
PSZOK; 

5) zużyte baterie i akumulatory można zwrócić bezpłatnie do punktów ich zbierania lub należy je gromadzić 
w oddzielnych workach lub pojemnikach w celu dostarczenia przez właściciela nieruchomości, we 
własnym zakresie, do wskazanego PSZOK; 
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6) chemikalia, należy gromadzić oddzielnie w szczelnych pojemnikach, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia 
tymi odpadami wód powierzchniowych i podziemnych oraz ziemi – odpady te powinny zostać dostarczone 
przez właściciela nieruchomości we własnym zakresie, do wskazanego PSZOK; 

7) przeterminowane leki należy, oddać do aptek, które przystąpiły do zbiórki lub dostarczyć, we własnym 
zakresie, do wskazanego PSZOK. 

8) tekstylia i odzież, powinny być dostarczone przez właściciela nieruchomości, we własnym zakresie, do 
wskazanego PSZOK; 

9) popioły należy gromadzić w odpowiednich pojemnikach i przekazać w terminach wyznaczonych 
harmonogramem wywozu uprawnionemu przedsiębiorcy; 

10) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z gospodarstwa domowego powinny być dostarczone przez 
właściciela nieruchomości, we własnym zakresie, do wskazanego PSZOK; 

11) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 
krwi, w szczególności igieł i strzykawki - oddać do aptek, które przystąpiły do zbiórki lub należy je 
gromadzić w oddzielnych workach lub pojemnikach w celu dostarczenia przez właściciela nieruchomości, 
we własnym zakresie, do wskazanego PSZOK; 

§ 10. 1.  Gmina zapewnia możliwość pozbywania się odpadów komunalnych poprzez: 

1) odbieranie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych, z nieruchomości na których 
znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana w celach rekreacyjno-
wypoczynkowe z terenu Gminy Łękawica - realizowane przez uprawnionego przedsiębiorcę, 

2) przyjmowanie w PSZOK odpadów komunalnych dostarczanych samodzielnie przez właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych, właścicieli nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub 
inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z terenu Gminy Łękawica. Do 
PSZOK właściciel nieruchomości jest obowiązany dostarczyć następujące rodzaje odpadów: 

a) odpady budowlane i rozbiórkowe, 

b) meble i inne odpady wielkogabarytowe, chyba że zostały przekazane w czasie zbiórki odpadów 
wielogabarytowych, 

c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

d) zużyte opony, chyba że zostały przekazane w czasie zbiórki odpadów wielogabarytowych, 

e) przeterminowane leki, 

f) chemikalia, 

g) zużyte baterie i akumulatory, 

h) ulegające biodegradacji odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów 
zbiorowego żywienia, jednostek handlu detalicznego, a także porównywalne odpady z zakładów 
produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność oraz części roślin pochodzących z pielęgnacji 
terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, które nie zostały poddane kompostowaniu na terenie 
nieruchomości, 

i) tekstylia i odzież, 

j) odpady niebezpieczne – o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r., 

k) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji 
we krwi, w szczególności igieł i strzykawki, 

l) w razie konieczności również odpady segregowane obejmujące: papier, szkło, metale i tworzywa 
sztuczne,  popioły. 

2. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz 
terenów przeznaczonych do użytku publicznego: 
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1) odpady zbierane w sposób selektywny papier, szkło oraz zebrane łącznie odpady z tworzywa sztucznego, 
metalu i opakowań wielomateriałowych: 

a) nieruchomości zamieszkałe, nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub inne 
nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - nie rzadziej niż jeden raz 
w miesiącu,  w terminie wskazanym w harmonogramie wywozu odpadów, 

b) nieruchomości nie zamieszkałe – nie rzadziej niż raz w miesiącu, 

2) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: 

a) nieruchomości zamieszkałe -  nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu, a w okresie od kwietnia do 
października nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym - w terminie 
wskazanym w harmonogramie, 

b) nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub inne nieruchomość wykorzystywana na 
cele rekreacyjno-wypoczynkowe - nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu w terminie wskazanym 
w harmonogramie wywozu odpadów, 

c) nieruchomości nie zamieszkałe – nie rzadziej niż raz w miesiącu, 

3) ulegające biodegradacji odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów 
zbiorowego żywienia, jednostek handlu detalicznego, a także porównywalne odpady z zakładów 
produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność: 

a) nieruchomości zamieszkałe – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu, a w okresie od kwietnia do 
października nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie – w obu terminach po uprzednim zgłoszeniu 
telefonicznym - w terminie wskazanym w harmonogramie, 

b) nieruchomości na których znajduje się domek letniskowy lub inne nieruchomość wykorzystywana na 
cele rekreacyjno-wypoczynkowe - nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu, po uprzednim zgłoszeniu 
telefonicznym - w terminie wskazanym w harmonogramie, 

c) nieruchomości nie zamieszkałe – nie rzadziej niż raz w miesiącu, 

4) popioły: 

a) nieruchomości zamieszkałe, nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub inne 
nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - będą odbierane w sezonie 
grzewczym nie rzadziej niż raz w miesiącu, w terminie wskazanym w harmonogramie, a poza sezonem 
grzewczym tj. od 1 maja do 30 września po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym w terminie wskazanym 
w harmonogramie, 

b) nieruchomości nie zamieszkałe – nie rzadziej niż raz w miesiącu, 

5) odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony: 

a) nieruchomości zamieszkałe, nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub inne 
nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe odbierane będą z maksymalną 
częstotliwością 2 razy w roku w ramach dodatkowej akcji wspomagającej system odbioru odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości. O dokładnym terminie odbioru tych odpadów właściciele 
nieruchomości będą informowani w harmonogramie wywozu oraz w inny sposób zwyczajowy przyjęty 

6) tereny przeznaczone do użytku publicznego (kosze uliczne) – odpady odbierane będą nie rzadziej niż raz 
w tygodniu, 

3. Miejsce i szczegółowy zakres świadczenia usług przez PSZOK: 

1) dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub 
inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z terenu Gminy Łękawica 
informacje o lokalizacji punktu PSZOK oraz o godzinach jego funkcjonowania dostępne będą na stronie 
internetowej gminy oraz w harmonogramie wywozu odpadów, 

2) PSZOK jest zobowiązany do przyjmowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych, nieruchomości, na której znajduje się  domek letniskowy lub inna nieruchomość 
wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z terenu Gminy Łękawica wg rodzajów określonych 
w § 10 ust. 1 pkt 2 niniejszego Regulaminu, 
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3) odpady do PSZOK dostarczyć mogą tylko osoby fizyczne, będące właścicielami nieruchomości 
zlokalizowanych na terenie Gminy Łękawica, 

4) odpady są przyjmowane bezpłatnie w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
uiszczanej przez właściciela nieruchomości na rzecz gminy, za wyjątkiem odpadów budowlanych 
i rozbiórkowych w ilości nie przekraczającej 20 kg rocznie  na nieruchomość, 

4. Ustala się następującą częstotliwość i sposób pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu 
nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego: 

1) wywóz nieczystości ciekłych ma się odbywać z częstotliwością gwarantującą niedopuszczenie do przelania 
zbiornika bezodpływowego, jednak nie rzadziej niż jeden raz na kwartał, 

2) wywóz osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków ma się odbywać co najmniej jeden raz w roku. 

§ 11. Ustala się zasady zachowania bezpieczeństwa podczas eksploatacji pojemników do gromadzenia 
odpadów komunalnych i zbiorników bezodpływowych. Nieprzestrzeganie tych wymogów może spowodować 
odmowę odbioru odpadów przez uprawnionego przedsiębiorcę i zgłoszenie tego faktu Gminie: 

1) zabrania się spalania jakichkolwiek odpadów w pojemnikach i koszach na odpady; 

2) zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z obornika do zbiorników 
bezodpływowych, w których gromadzone są nieczystości płynne pochodzenia bytowego; 

3) zabrania się składowania odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych, a także wynoszenia ich do 
koszy ulicznych i podrzucania do pojemników stanowiących cudzą własność. 

Rozdział 5. 
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 12. 1.  Zaleca się, aby ulegające biodegradacji odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, 
gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia, jednostek handlu detalicznego, a także porównywalne odpady 
z zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność oraz części roślin pochodzących 
z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy wytworzone na terenie nieruchomości były 
zagospodarowywane we własnym zakresie i na własne potrzeby w przydomowych kompostownikach. 

2. Zaleca się, aby właściciele nieruchomości podejmowali działania zmierzające do ograniczenia ilości 
wytwarzanych odpadów, w szczególności poprzez: 

a) kupowanie produktów w opakowaniach zwrotnych; 

b) ograniczanie zakupu produktów jednorazowego użytku; 

c) unikanie stosowania jednorazowych, plastikowych toreb na zakupy; 

d) używanie akumulatorów nadających się do ponownego naładowania, zamiast baterii jednorazowych. 

Rozdział 6. 
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przez zagrożeniem lub 

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

§ 13. 1.  Właściciele lub opiekunowie psów i innych zwierząt domowych są zobowiązani do sprawowania 
właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w tym szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru, jeżeli zwierzę 
nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający 
samodzielne wydostanie się z niego.  

2. Właściciele lub opiekunowie psów są zobowiązani do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń 
spowodowanych przez psy. 

Rozdział 7. 
Wymagania utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym 

także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach 

§ 14. 1.  Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt na terenach wyłączonych z produkcji rolnej jedynie 
w budynkach do tego typu przeznaczonych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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2. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich powinno być prowadzone w taki sposób, aby nie pogarszało 
warunków otoczenia, nie powodowało zanieczyszczenia powietrza, ziemi, wody oraz nie spowodowało innych 
uciążliwości dla nieruchomości sąsiedzkich i osób trzecich 

3. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany: 

1) zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób 
zgodny z prawem, 

2) nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenu nieruchomości, 

4. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich, za wyjątkiem drobiu i zwierząt futerkowych, 
w ścisłej zabudowie mieszkaniowej. 

Rozdział 8. 
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania 

§ 15. 1.  Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary: 

a) zabudowane obiektami użyteczności publicznej, 

b) zabudowy usługowej, 

c) zabudowane obiektami i magazynami rolno-spożywczymi wykorzystywanymi odpowiednio do 
przetwórstwa bądź przechowywanie produktów rolno-spożywczych, 

d) zabudowane budynkami wielorodzinnymi. 

2. Deratyzację przeprowadza się co najmniej raz do roku, w miesiącach marzec-kwiecień lub wrzesień-
październik. 

Rozdział 9. 
Postanowienie końcowe 

§ 16. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, sprawuje Wójt Gminy 
Łękawica poprzez działania uprawnionych pracowników Urzędu Gminy Łękawica. 
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