
 
 

UCHWAŁA NR XX/170/2020 
RADY GMINY CZERNICHÓW 

z dnia 15 lipca 2020 r. 

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

Na podstawie 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2020 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.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Żywcu, 

Rada Gminy Czernichów uchwala co następuje: 

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

§ 2. Traci moc uchwała nr XXIII/193/2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie 
przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czernichów. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernichów. 

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

  

  
 

Przewodniczący Rady Gminy Czernichów 
 
 

Zbigniew Kotrys 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 20 lipca 2020 r.

Poz. 5689



Załącznik do uchwały Nr XX/170/2020 

Rady Gminy Czernichów 

z dnia 15 lipca 2020 r. 

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czernichów 

Rozdział 1. 
Przepisy ogólne 

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czernichów, zwany dalej regulaminem, 
określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czernichów. 

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

a) 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.), 

b) harmonogramie wywozu – rozumie się przez to terminarz odbioru odpadów komunalnych przez uprawniony 
podmiot, z którym Wójt zawarł umowę na odbiór lub odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, 

c) uprawnionym podmiocie – rozumie się przez to przedsiębiorcę realizującego zadania                               
w zakresie odbioru lub odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na 
podstawie umowy zawartej z Gminą, 

d) odpadach wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć jeden ze strumieni odpadów komunalnych, 
którego składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę nie mogą być umieszczone w pojemnikach 
przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych (np. stare meble, wózki dziecięce, materace itp.). 
Odpadami wielkogabarytowymi nie są odpady powstałe w trakcie robót budowlanych i rozbiórkowych. 

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

§ 3. 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 selektywnego zbierania odpadów takich jak: 

a) szkło, 

b) papier, 

c) metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

d) bioodpady, 

e) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

f) zużyte opony, 

g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

h) zużyte baterie i akumulatory, 

i) przeterminowane leki i chemikalia, 

j) odpady niebezpieczne, 

k) odpady budowlane i rozbiórkowe, 

l) odpady tekstyliów i odzieży, 

m) popioły, 
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n) 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 strzykawek. 

3. Powstające na terenie nieruchomości odpady komunalne, w tym powstające w gospodarstwach 
domowych, przed ich gromadzeniem w pojemnikach lub workach na odpady na terenie nieruchomości należy 
poddać segregacji, z zastrzeżeniem zasad określonych w § 8 niniejszego Regulaminu. Przyjmuje się sposób 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych poprzez: 

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

b) zbieranie selektywne w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

4. Wyselekcjonowane frakcje odpadów komunalnych, nadające się do odzysku i dalszego wykorzystania 
(np. surowce wtórne typu papier i tektura, metale i tworzywa sztuczne, szkło bezbarwne i kolorowe) należy 
umieszczać odrębnie w przeznaczonych do tego celu  i specjalnie oznakowanych workach lub pojemnikach. 

5. Na terenach nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi właściciel 
nieruchomości może kompostować bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku 
przydomowym z przeznaczeniem do wykorzystania powstałego kompostu na potrzeby własne. 

6. Określa się następujące wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady 
komunalne w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi: 

a. Kompostowanie bioodpadów prowadzi się: 

᠆ w gotowych kompostownikach ogrodowych, 

᠆ w kompostownikach o budowie ażurowej, z zachowaniem dostępu powietrza do warstw kompostu; 

᠆ w formie pryzmy, z zachowaniem dostępu powietrza do warstw kompostu; 

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

7. Zwalnia się w całości właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na bioodpady, w przypadku zadeklarowania 
przez nich kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych. 

8. Odpady ulegające biodegradacji, co do których nie ma możliwości poddania ich procesowi 
kompostowania na terenie nieruchomości, na której powstały, podlegają segregacji z zastrzeżeniem zasad 
postępowania z tymi odpadami określonych w § 8 niniejszego Regulaminu. 

9. Postanawia się o zbieraniu odpadów stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów 
zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy odbrębnie od innych bioodpadów stanowiących odpady komunalne 
z zastrzeżeniem zasad postępowania z tymi odpadami określonych w § 8 niniejszego Regulaminu. 

10. Odpady niebezpieczne znajdujące się w odpadach komunalnych gospodarstw domowych (np. baterie, 
akumulatory, lakiery, farby, świetlówki, przeterminowane leki, igły, strzykawki) należy wydzielić z powstałych 
odpadów komunalnych z zachowaniem zasad postępowania z tymi odpadami określonych w § 8 niniejszego 
Regulaminu. 

11. Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony należy 
gromadzić odbrębnie od pozostałych odpadów komunalnych z zastrzeżeniem zasad postępowania z tymi 
odpadami określonych w § 8 niniejszego Regulaminu. 

12. Odpady budowlane i rozbiórkowe z nieruchomości należy gromadzić odbrębnie od pozostałych 
odpadów komunalnych z zastrzeżeniem zasad postępowania z tymi odpadami określonych w § 8 niniejszego 
Regulaminu. 

13. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do niezwłocznego uprzątnięcia błota, śniegu i lodu oraz 
innych zanieczyszczeń z chodników służących do użytku publicznego, położonych wzdłuż nieruchomości, 
graniczących bezpośrednio z tymi nieruchomościami. 
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14. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do pozbywania się zebranych selektywnie surowców 
wtórnych i niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych uprawnionemu podmiotowi, w terminach 
wyznaczonych harmonogramem wywozu, zgodnie z zasadami określonymi w § 8 niniejszego Regulaminu. 

15. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do pozbywania się pozostałych wytworzonych na terenie 
nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z zasadami określonymi w § 8 niniejszego Regulaminu. 

§ 4. 1.  Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami dozwolone jest wyłącznie w następujących 
miejscach: 

a.na terenie nieruchomości niesłużącej do użytku publicznego, jednakże pod warunkiem że wykonywane 
jest to na utwardzonej ich części przy pomocy środków ulegających biodegradacji, a powstające ścieki 
odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, 
w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do 
ziemi, 

b.na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie 
oznaczonych z wyłączeniem terenów przy zbiornikach wodnych, terenów rekreacyjnych, skwerów, parków, 
zieleńców itp. 

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 środowiska i są gromadzone w urządzeniach do tego przeznaczonych. 

3. Naprawy blacharsko - lakiernicze pojazdów samochodowych należy przeprowadzać w warsztatach 
prowadzących działalność w tym zakresie, a inne naprawy samochodów, motocykli, motorowerów należy 
przeprowadzać w miejscach do tego przeznaczonych z wyłączeniem chodników, ciągów pieszo-jezdnych, 
parkingów i placów publicznych za wyjątkiem sytuacji awaryjnych. 

§ 5. W zakresie prowadzenia właściwej gospodarki nieczystościami ciekłymi właściciel nieruchomości 
zobowiazany jest do: 

1. W przypadku wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy - do opróżniania zbiornika 
z częstotliwością gwarantującą zabezpieczenie go przed przepełnieniem, wylewaniem się nieczystości, 
zanieczyszczeniem i skażeniem powierzchni ziemi oraz wód powierzchniowych i podziemnych. 

2. W przypadku wyposażenia nieruchomości w przydomową oczyszczalnię ścieków - do eksploatowania jej 
zgodnie z posiadanymi zezwoleniami oraz wymaganiami określonymi w przepisach odrębnych. 

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, warunków rozmieszczenia tych pojemników i worków oraz utrzymania 

pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

§ 6. W dniu wywozu odpadów właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wystawienia odpadów przed 
nieruchomość, w miejscu łatwo dostępnym, w sposób umożliwiający ich odbiór poprzez uprawniony podmiot. 

§ 7. 1.  Przyjmuje się, że do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, drogach 
publicznych oraz na terenach przeznaczonych do użytku publicznego w obrębie gminy Czernichów stosować 
należy: 

a) pojemniki z tworzywa sztucznego lub metalowe odpowiadające polskim normom PN-EN 840-1, PN-EN–
840-2 lub worki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów wymienionych w § 3 ust. 2 pkt a-d 
o minimalnej pojemności 110 litrów, 

b) pojemniki na odpady niesegregowane (zmieszane) oraz na popiół, o pojemności co najmniej 120 litrów lub 
worki o minimalnej pojemności 120 litrów, 

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

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

e) kompostowniki - przeznaczone do zbierania odpadów ulegających biodegradacji. 

2. Worki do zbierania odpadów komunalnych muszą spełniać następujące wymagania: 
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a) być wykonane z tworzywa o wytrzymałości nie mniejszej niż dla tworzyw LDPE o grubości minimum 
0,02 mm, 

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

3. 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). 

4. Kontenery do zbierania odpadów komunalnych powinny być trwałe 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). 

5. Kosze uliczne powinny być trwałe, szczelne, usytuowane w miejsach gdzie następuje zwiększona 
koncentracja ludności (tj. miejscach publicznych, wzdłuż ciągów handlowo-usługowych, na przystankach 
komunikacji publicznej i w miejscach wzmożonego ruchu pieszego). Kosze powinny być posadowione 
w widocznych, łatwo dostępnych miejscach. 

6. Od właścicieli nieruchomości wymaga się przestrzegania standardów utrzymania pojemników 
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,w taki sposób aby: 

a) pojemnik nie był uszkodzony lub pozbawiony jakiejś części, np. pokrywy, 

b) pojemnik nie był przepełniony, 

c) na terenie wokół pojemników nie zalegały odpady na ziemi, 

d) pojemnik był utrzymywany w czystości poprzez okresowe mycie i dezynfekowanie. 

7. Od właścicieli nieruchomości wymaga się przestrzegania standardów utrzymania w odpowiednim stanie 
sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów, w taki sposób aby: 

a) miejsce było utrzymywane w czystości poprzez okresowe mycie i dezynfekowanie, 

b) miejsce było zabezpieczone przed zbieraniem się wody i błota oraz zamiatane. 

8. Ustala się dla nieżej wymienionych nieruchomości następujące minimalne pojemności pojemników 
przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych: 

a) dla żłobków i przedszkoli: 

᠆ 6 l na każde dziecko i pracownika, co najmniej 1 pojemnik 120 l na każdy obiekt, 

b) dla szkół wszelkiego typu: 

᠆ 6 l na każdego ucznia i pracownika, co najmniej 1 pojemnik 120 l na każdą szkołę, 

c) dla zakładów opiekuńczo-leczniczych, hoteli, pensjonatów, ośrodków wczasowych i innych placówek 
noclegowych: 

᠆ 40 l na jedno łóżko, lecz co najmniej 1 pojemnik 120 l na każdą nieruchomość, 

d) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych, biur, urzędów: 

᠆ 20 l na każdego zatrudnionego pracownika, co najmniej 1 pojemnik 110 l na każdą nieruchomość, 

e) dla lokali handlowych, usługowych i handlowo - usługowych: 

᠆ 15 l na każdego zatrudnionego pracownika, co najmniej 1 pojemnik 110 l na każdą nieruchomość, 

f) dla punków handlowych poza lokalem: 

᠆ 10 l na każdego zatrudnionego pracownika, co najmniej 1 pojemnik 110 l na każdy punkt, 

g) dla lokali gastronomicznych: 

᠆ 10 l na jedno miejsce konsumpcyjne, co najmniej 1 pojemnik 110 l na każdy lokal, 

h) w miejscu organizowania imprez masowych: 

᠆ 1 l na 1 uczestnika, co najmniej 1 pojemnik o minimalnej pojemności 240 l 
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i) dla cmentarzy: 

᠆ 5 l na każde 10 miejsc pochówku, co najmniej 1 pojemnik 1100 l na każdy cmentarz. 

j) dla przychodni i gabinetów lekarskich: 

᠆ 15 l na każdego zatrudnionego pracownika, co najmniej 1 pojemnik 120 l na każdą nieruchomość 

k) dla obiektów sportowych (boisk, basenów, hal sportowych itp.): 

᠆ 1 l na 1 osobę korzystającą z obiektu, co najmniej 1 pojemnik 120 l na każdą nieruchomość 

l) targowiska: 

᠆ 50 l na każde stanowisko/punkt handlowy. 

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

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego. 

§ 8. Właściciel nieruchomości zobowiazany 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 (w tym tektura oraz odpady opakowaniowe z papieru i tektury) – pojemnik lub worek koloru 
niebieskiego, 

b) szkło (w tym odpady opakowaniowe ze szkła) – pojemnik lub worek koloru zielonego, 

c) tworzywa sztuczne, metale i odpady opakowaniowe wielomateriałowe – pojemnik lub worek koloru zółtego, 

d) bioodpady – pojemnik lub worek koloru brązowego, 

e) odpady stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków 
i cmentarzy – pojemnik lub worek koloru brązowego, 

f) odpady niesegregowane (zmieszane)  – pojemnik lub worek koloru czarnego; 

2. Bioodpady – w pierwszej kolejności powinny być kompostowane na terenie nieruchomości, przy 
spełnieniu wymagań określonych w §3 ust. 6 niniejszego Regulaminu. W przypadku braku możliwości 
kompostowania bioodpadów na terenie nieruchomości, należy przekazać je uprawnionemu podmiotowi lub 
dostarczyć we własnym zakresie do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; 

3. Odpady stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów powstające na 
terenie nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych 
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część 
roku, co do których nie ma możliwości poddania ich procesowi kompostowania na terenie nieruchomości – 
należy przekazać uprawnionemu podmiotowi w maksymalnej ilości 24 worków o pojemności 120 l rocznie. 
Nadwyżki tych odpadów należy dostarczyć we własnym zakresie do punktu selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych; 

4. Odpady stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków 
i cmentatrzy pochodzące z ternów nieruchomości innych niż wymienione w § 8 pkt 3, należy przekazać 
uprawnionemu podmiotowi lub dostarczyć we własnym zakresie do punktu selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych; 

5. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać uprawnionemu podmiotowi w ustalonych 
terminach lub dostarczyć we własnym zakresie do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; 

6. Zużyte opony oraz meble i odpady wielkogabarytowe należy przekazać uprawnionemu podmiotowi 
w ustalonych terminach lub dostarczyć we własnym zakresie do punktu selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych; 

7. Zużyte baterie i akumulatory należy gromadzić w oddzielnych workach lub pojemnikach i dostarczyć we 
własnym zakresie do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; 
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8. Zużyte świetlówki należy przechowywać w szczelnych opakowaniach kartonowych, a następnie 
dostarczyć we własnym zakresie do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; 

9. Chemikalia, środki ochrony roślin, opakowania po substancjach niebezpiecznych, farbach itp. należy 
gromadzić oddzielnie w szczelnych pojemnikach, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia tymi odpadami wód 
powierzchniowych i podziemnych oraz ziemi – odpady te należy dostarczyć we własnym zakresie do punktu 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; 

10. Przeterminowane leki należy oddać do aptek, które przystapiły do zbiórki lub dostarczyć we własnym 
zakresie do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; 

11. Odpady tekstyliów i odzieży należy dostarczyć we własnym zakresie do punktu selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych; 

12. Popiół należy gromadzić w odpowiednich pojemnikach lub wokach i przekażać w terminach 
wyznaczonych harmonogramem wywozu uprawnionemu podmiotowi; 

13. Odpady niekwalifikujące 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 należy dostarczyć we własnym zakresie do do punktu 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; 

14. Odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzace z gospodarstwa domowego należy dostarczyć we 
własnym zakresie do do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; 

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

a) odbieranie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których 
znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku z terenu Gminy Czernichów - realizowane 
przez uprawniony podmiot, 

b) przyjmowanie odpadów komunalnych w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dostarczanych 
samodzielnie z terenu nieruchomości zamieszkałych oraz z terenu nieruchomości, na których znajdują się 
domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 
wykorzystywanych jedynie przez część roku z terenu Gminy Czernichów. Przez punkt selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych będą przyjmowane następujące rodzaje odpadów: 

᠆ szkło, 

᠆ papier, 

᠆ metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

᠆ bioodpady, 

᠆ meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

᠆ zużyte opony, 

᠆ zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

᠆ zużyte baterie i akumulatory, 

᠆ przeterminowane leki i chemikalia, 

᠆ odpady niebezpieczne pochodzące ze strumienia odpadów komunalnych, 

᠆ odpady budowlane i rozbiórkowe, 

᠆ odpady tekstyliów i odzieży, 

᠆ odpady niekwalifikujące 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. 
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2. Bioodpady nie będą odbierane od właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi, korzystających ze zwolnienia z obowiązku posiadania pojemnika lub worka, w związku 
z zadeklarowaniem posiadania przez nich kompostownika przydomowego i kompostowania w nich 
bioodpadów stanowiących odpady komunalne. 

3. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz 
terenów przeznaczonych do użytku publicznego: 

a) odpady komunalne z terenu nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości, na których znajdują się domki 
letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 
wykorzystywanych jedynie przez część roku – nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu zgodnie 
z harmonogramem wywozu, a niesegregowane (zmieszane) opdady komunalne oraz bioodpady - nie rzadziej 
niż raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października, a w pozostałym okresie dwa razy w miesiącu 
zgodnie z harmonogramem wywozu, 

b) Odpady stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów powstające na 
terenie nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub 
innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie 
przez część roku, co do których nie ma możliwości poddania ich procesowi kompostowania na terenie 
nieruchomości – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października, a w pozostałym 
okresie dwa razy w miesiącu zgodnie z harmonogramem wywozu, 

c) odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony z terenu 
nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych 
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez 
część roku - jeden raz w roku. O dokładnym terminie odbioru tych odpadów właściciele nieruchomości będą 
informowani w sposób zwyczajowo przyjęty, 

d) popioły z terenu nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki 
letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 
wykorzystywanych jedynie przez część roku - w okresie od 1 października do 30 kwietnia nie rzadziej niż 
dwa razy w miesiącu zgodnie z harmonogramem wywozu, poza tym okresem raz w miesiącu zgodnie 
z harmonogramem wywozu, 

e) odpady komunalne z terenu nieruchomości niezamieszkałych – nie rzadziej niż raz w miesiącu lub w miarę 
potrzeb, 

f) odpady komunalne z terenów przeznaczonych do użytku publicznego (kosze uliczne) – nie rzadziej niż raz 
w tygodniu lub w miarę potrzeb. 

4. Miejsce i szczegółowy zakres świadczenia usług przez punkt selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych: 

a) informacje o lokalizacji punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz o godzinach jego 
funkcjonowania dostępne będą na stronie internetowej gminy oraz na tablicy ogłoszeń. 

b) w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych będą przyjmowane tylko odpady komunalne 
pochodzące z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Czernichów, których właściciele 
zobowiązani sa do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów. 

c) w punkcie selektywnej zbiórki odpadów nie będą przyjmowane bioodpady od właścicieli nieruchomości 
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, korzystających ze zwolnienia z obowiązku 
posiadania pojemnika lub worka, w związku z zadeklarowaniem posiadania przez nich kompostownika 
przydomowego i kompostowania w nich bioodpadów stanowiących odpady komunalne. 

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

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

b) wywóz osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków ma się odbywać co najmniej jeden raz w roku. 
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Rozdział 5. 
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 10. 1.  Z zastrzeżeniem przepisów odrębnych dopuszcza się gromadzenie przez właścicieli nieruchomości 
i kompostowanie odpadów zielonych w obrębie tej nieruchomości, na której powstają odpady. 

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

a) kupowanie produktów w opakowaniach zwrotnych, 

b) ograniczenia 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. 

§ 11. 1.  Obowiązkiem właścicieli zwierząt domowych jest: zapewnienie im odpowiedniego dozoru im 
opieki, zapewnienie w miejscach publicznych niezbędnych środków ostrożności, utrzymywanie miejsca 
bytowania zwierząt w czystości i porządku. 

2. Właściciele lub opiekunowie psów i innych zwierząt domowych są zobowiązani do niezwłocznego 
usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach użyteczności publicznej do 
umieszczonych w tych miejscach lub w pobliżu, właściwie oznaczonych pojemników lub koszy ulicznych. 
Z tego obowiązku zwolnione są osoby niewidome, korzystające z pomocy psa – przewodnika. 

Rozdział 7. 
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, 

w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych 
nieruchomościach 

§ 12. 1.  Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt na terenach wyłączonych z produkcji rolnej jedynie 
w budynkach do tego typu przeznaczonych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

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 hodowle zwierząt gospodarskich jest zobowiązany: zapewnić gromadzenie i usuwanie 
powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem. 

4. Z uwagi na wiejską charakterystykę gminy nie wprowadza się zakazu utrzymania zwierząt 
gospodarskich na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach. 

Rozdział 8. 
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania 

§ 13. 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 przechowywania produktów rolno-spożywczych, 

d) zabudowane budynkami wielolokalowymi. 

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