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UCHWAŁA NR XXXVIII/241/2022
RADY GMINY URSZULIN
z dnia 25 marca 2022 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Urszulin
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 2022 r. poz. 559) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włodawie, Rada Gminy Urszulin uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Urszulin", stanowiący
załącznik do uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIX/178/2021 Rady Gminy Urszulin z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Urszulin (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2021 r.
poz. 2733) zmieniona uchwałą Nr XXXI/198/2021 z dnia 1 października 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego
z 2021 r. poz. 4133).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Urszulin.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady
Piotr Kamela
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Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/241/2022
Rady Gminy Urszulin
z dnia 25 marca 2022 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Urszulin
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Urszulin, zgodnie z wymaganiami art. 4 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.).
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 komunalnych:
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 z wyłączeniem części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych,
ogrodów, zwanych dalej odpadami zielonymi;
8) papieru, tektury;
9) szkła bezbarwnego i kolorowego;
10) tworzywa sztucznego;
11) odpadów opakowaniowych wielomateriałowych;
12) metali;
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) popiół z gospodarstw domowych;
16) odpadów tekstyliów i odzieży.
2. Zbieranie odpadów stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów
zielonych, ogrodów, zwanych dalej odpadami zielonymi odbywać się będzie odrębnie
od innych bioodpadów stanowiących odpady komunalne.
3. Wprowadza się możliwość kompostowania bioodpadów stanowiących odpady
komunalne w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Zwalnia się właścicieli takich nieruchomości,
w całości, z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na te odpady w przypadku
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zadeklarowania przez właściciela nieruchomości kompostowania bioodpadów stanowiących
odpady komunalne w kompostownikach przydomowych, spełniających wymagania dotyczące
kompostowania bioodpadów.
4. Określa się wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady
komunalne w kompostownikach przydomowych.
1) Kompostowanie
bioodpadów
stanowiących
odpady
komunalne
prowadzi
się w szczególności poprzez:
a) w gotowych kompostownikach ogrodowych lub
b) w drewnianych kompostownikach o budowie ażurowej, wykonanych z desek
lub zaimpregnowanych belek, ułożonych tak, aby zapewnić dostęp powietrza
do warstw kompostu.
2) Kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie prowadzi się w formie
pryzmy, gdzie materiał biodegradowalny układa się warstwowo, w dołach lub zbiornikach
betonowych ograniczających dostęp powietrza.
5. Obowiązek prowadzenia przez właściciela nieruchomości selektywnego zbierania
odpadów komunalnych uznaje się za spełniony, jeżeli w przekazanych do odbioru przez
właściciela nieruchomości odpadach gromadzonych w pojemnikach lub workach
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów umieszcza się wyłącznie te odpady, na które
przeznaczony jest odpowiednio oznaczony pojemnik lub worek, usytuowany 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 z wyłączeniem odpadów zielonych.
6. Obowiązek prowadzenia przez właściciela nieruchomości selektywnego zbierania
odpadów komunalnych uznaje się za niespełniony, jeżeli w przekazanych do odbioru przez
właściciela nieruchomości odpadach gromadzonych w pojemnikach lub workach
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów, umieszcza się inne odpady, niż te na które
przeznaczony jest odpowiednio oznaczony pojemnik lub worek.
7. 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.
8. 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 5.
9. Odpady pozostałe po segregacji odpadów komunalnych (zmieszane odpady
komunalne) należy gromadzić wyłącznie w zamykanych i szczelnych pojemnikach,
kontenerach lub workach.
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10. Właściciele nieruchomości są zobowiązani zapewnić pracownikom przedsiębiorcy
odbierającego odpady dostęp do pojemników w czasie ustalonym w umowie o odbieranie
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 poprzez ich niezwłoczne
usuwanie w sposób nie powodujący zakłóceń i zagrożeń w ruchu pieszych i pojazdów,
umożliwiając ich zebranie przez przedsiębiorstwa komunalne.
§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie
pod warunkiem:
1) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji
sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego,
2) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości
oraz przy użyciu środków ulegających biodegradacji,
3) mycie może dotyczyć wyłącznie nadwozia samochodu.
2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może
odbywać się wyłącznie pod warunkiem:
1) niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w pojemnikach
do tego przeznaczonych,
2) naprawa pojazdów samochodowych nie stwarza uciążliwości dla właścicieli sąsiednich
nieruchomości.
Rozdział 3.
Zasady odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
§ 5. 1. Od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości mieszanych
bezpośrednio sprzed każdej nieruchomości odbierane są następujące rodzaje odpadów
komunalnych:
1) papier, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,
2) szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,
3) metale i tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw
sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady
opakowaniowe wielomateriałowe,
4) bioodpady z wyłączeniem odpadów zielonych,
5) popiół z gospodarstw domowych (w okresie grzewczym październik - marzec),
6) odpady pozostałe po segregacji odpadów komunalnych (odpady zmieszane),
2. W przypadku właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi, na których kompostuje się w kompostowniku przydomowym bioodpady
stanowiące odpady komunalne, zwolnionych w części z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, bioodpady nie są odbierane.
3. Od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, prowadzących działalność
gospodarczą i działalność w zakresie użyteczności publicznej bezpośrednio sprzed każdej
nieruchomości odbierane są następujące rodzaje odpadów komunalnych:
1) papier, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,
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2) szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,
3) metale i tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw
sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady
opakowaniowe wielomateriałowe,
4) bioodpady z wyłączeniem odpadów zielonych,
5) odpady pozostałe po segregacji odpadów komunalnych (odpady zmieszane).
4. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których znajdują się domki
letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
bezpośrednio sprzed każdej nieruchomości odbierane są następujące rodzaje odpadów
komunalnych:
1) papier, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,
2) szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,
3) metale i tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw
sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady
opakowaniowe wielomateriałowe,
4) bioodpady z wyłączeniem odpadów zielonych,
5) odpady pozostałe po segregacji odpadów komunalnych (odpady zmieszane).
5. W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych od właścicieli
nieruchomości
zamieszkałych,
niezamieszkałych,
nieruchomości
mieszanych
oraz niezamieszkałych, na których znajdują się domki letniskowe oraz innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w ramach uiszczanych opłat z tytułu
gospodarowania odpadami komunalnymi przyjmowane są następujące odpady komunalne:
1) papieru w tym tektury,
2) metali,
3) tworzyw sztucznych,
4) szkła,
5) odpadów opakowaniowych wielomateriałowych,
6) bioodpadów,
7) odpadów zielonych,
8) odpadów niebezpiecznych,
9) przeterminowanych leków i chemikaliów,
10) 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,
11) zużytych baterii i akumulatorów,
12) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
13) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
14) zużytych opon,
15) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
16) odpadów tekstyliów i odzieży,
17) popiołu z gospodarstw domowych.
6. Odpady zielone przyjmowane są wyłącznie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami.
7. Odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz odpady budowlane i rozbiórkowe
w Punkcie Selektywnego Zbierania odpadów Komunalnych przyjmowane są bez dodatkowej
opłaty, jeżeli ich waga mieści się w określonym limicie rocznym przypadającym
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na nieruchomość. W przypadku oddania odpadów ponad limit należy zamówić usługę
dodatkową poprzez złożenie odpowiedniej deklaracji i uiszczenie dodatkowej opłaty.
8. Transport odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
właściciele nieruchomości zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.
Rozdział 4.
Rodzaje, minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych,
warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 6. 1. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów należy zastosować pojemniki lub worki
w następujących kolorach, oznaczone następującymi napisami z przeznaczeniem
na poszczególne frakcje:
1) pojemnik (worek) koloru niebieskiego, oznaczony napisem „Papier” do zbiórki frakcji,
w skład której wchodzą odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru
i odpady opakowaniowe z tektury;
2) pojemnik (worek) koloru zielonego, oznaczony napisem „Szkło” do zbiórki frakcji,
w skład której wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła;
3) pojemnik (worek) koloru żółtego, oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne”
do zbiórki frakcji, w skład której wchodzą odpady metali, w tym odpady opakowaniowe
z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych
oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
4) pojemnik (worek) koloru brązowego, oznaczony napisem „Bio” do zbiórki frakcji, w skład
której wchodzą odpady kuchenne ulegające biodegradacji, ze szczególnym
uwzględnieniem bioodpadów z wyłączeniem odpadów zielonych;
5) pojemnik (worek) koloru szarego, oznaczony napisem „Popiół” do zbiórki frakcji, w skład
której wchodzi popiół;
6) pojemnik (worek) koloru czarnego – z przeznaczeniem na odpady pozostałe po segregacji
odpadów komunalnych (odpady zmieszane).
2. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów, właścicielom nieruchomości dostarczane
będą nieodpłatnie następujące rodzaje worków:
1)
2)
3)
4)

worek koloru niebieskiego – na odpady papieru,
worek koloru zielonego – na odpady szkła,
worek koloru żółtego – na odpady metali i tworzyw sztucznych,
worek koloru brązowego – na odpady bio z wyłączeniem odpadów zielonych.

§ 7. Określa się następujące rodzaje pojemników lub worków przeznaczonych
do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

pojemniki na odpady o pojemności 60 l,
pojemniki na odpady o pojemności 120 l,
pojemniki na odpady o pojemności 240 l,
pojemniki na odpady o pojemności 1100 l,
pojemniki (KP 7) o pojemności do 7 m3,
worki z tworzywa sztucznego o pojemności 60 l, 120 l i 240 l,
kosze uliczne o pojemności do 50 l.
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§ 8. 1. Określa się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania
na terenie nieruchomości, odpadów pozostałych po segregacji odpadów komunalnych
(zmieszanych odpadów) stanowiących odpady komunalne dla właścicieli nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, jeżeli z takiego pojemnika
korzysta:
1) nie więcej niż 4 osoby – o pojemności 120 l,
2) od 5 do 8 osób włącznie – o pojemności 240 l,
3) od 9 do 12 osób – o pojemności 240 l i 120 l,
4) od 13 do 16 osób – o pojemności 2 x 240 l.
2. Określa się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie
nieruchomości, bioodpadów z wyłączeniem odpadów zielonych właścicieli nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, jeżeli z takiego pojemnika
korzysta:
1) nie więcej niż 4 osoby – o pojemności 120 l,
2) od 5 do 8 osób włącznie – o pojemności 2 x 120 l,
3) od 9 do 12 osób – o pojemności 3 x 120 l,
4) od 13 do 16 osób – o pojemności 4 x 120 l.
3. Ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 4 stosuje się odpowiednio do właścicieli nieruchomości
prowadzących gospodarstwo domowe, jeżeli z pojemnika przeznaczonego do zbierania
odpadów korzysta więcej osób niż określono w ust. 1 pkt 4 i w ust. 2 pkt 4.
§ 9. 1. Określa się dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
w budynkach jednorodzinnych, minimalną pojemność pojemnika (w tym worka)
przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości odpadów:
1) szkła, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:
a) nie więcej niż 4 osoby – o pojemności 60 l,
b) od 5 do 8 osób włącznie – o pojemności 120 l,
c) od 9 do 12 osób – o pojemności 120 l i 60 l,
d) od 13 do 16 osób – o pojemności 240 l,
2) tworzyw sztucznych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:
a) nie więcej niż 4 osoby – o pojemności 60 l,
b) od 5 do 8 osób włącznie – o pojemności 120 l,
c) od 9 do 12 osób – o pojemności 120 l i 60 l,
d) od 13 do 16 osób – o pojemności 240 l,
3) papieru i tektury, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:
a) nie więcej niż 4 osoby – o pojemności 60 l,
b) od 5 do 8 osób włącznie – o pojemności 120 l,
c) od 9 do 12 osób – o pojemności 120 l i 60 l,
d) od 13 do 16 osób – o pojemności 240 l,
4) bioodpadów z wyłączeniem odpadów zielonych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:
a) nie więcej niż 4 osoby – o pojemności 60 l,
b) od 5 do 8 osób włącznie – o pojemności 120 l,
c) od 9 do 12 osób – o pojemności 120 l i 60 l,
d) od 13 do 16 osób – 2 x 120 l.
2. Ust. 1 stosuje się odpowiednio do właścicieli nieruchomości prowadzących
gospodarstwo domowe, jeżeli z pojemnika przeznaczonego do zbierania odpadów korzysta
więcej osób niż określono w poszczególnych punktach ust. 1.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

–8–

Poz. 1746

§ 10. 1. Określa się dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w zabudowie
wielorodzinnej, minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie
nieruchomości, odpadów pozostałych po segregacji odpadów komunalnych (zmieszanych
odpadów) stanowiących odpady komunalne, jeżeli z tego pojemnika korzysta:
1)
2)
3)
4)

do 16 osób włącznie – o pojemności 2 x 240 l,
od 17 do 32 osób włącznie – o pojemności 1100 l,
od 33 do 48 osób – o pojemności 1100 l i 240 l,
od 49 do 64 osób – o pojemności 2 x 1100 l.

2. Określa się dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w zabudowie
wielorodzinnej, minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie
nieruchomości, bioodpadów z wyłączeniem odpadów zielonych, jeżeli z tego pojemnika
korzysta:
1)
2)
3)
4)

do 16 osób włącznie – o pojemności 4 x 120 l,
od 17 do 32 osób włącznie – o pojemności 1100 l,
od 33 do 48 osób – o pojemności 1100 l i 2 x 120 l,
od 49 do 64 osób – o pojemności 2 x 1100 l.

3. Ust. 1 i ust. 2 stosuje się odpowiednio do pojemników, z których korzysta większa
liczba osób niż określona w ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 4.
§ 11. 1. Określa się dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w zabudowie
wielorodzinnej, minimalną pojemność pojemnika (w tym worka) przeznaczonego do zbierania
na terenie nieruchomości odpadów:
1) szkła, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:
a) do 16 osób włącznie – o pojemności 240 l,
b) od 17 do 32 osób włącznie – o pojemności 2 x 240 l,
c) od 33 do 48 osób – o pojemności 1100 l,
d) od 49 do 64 osób – o pojemności 2 x 1100 l,
2) tworzyw sztucznych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:
a) do 16 osób włącznie – o pojemności 240 l,
b) od 17 do 32 osób włącznie – o pojemności 2 x 240 l,
c) od 33 do 48 osób – o pojemności 1100 l,
d) od 49 do 64 osób – o pojemności 2 x 1100 l,
3) papieru i tektury, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:
a) do 16 osób włącznie – o pojemności 240 l,
b) od 17 do 32 osób włącznie – o pojemności 2 x 240 l,
c) od 33 do 48 osób – o pojemności 1100 l,
d) od 49 do 64 osób – o pojemności 2 x 1100 l,
4) bioodpadów z wyłączeniem odpadów zielonych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:
a) do 16 osób włącznie – o pojemności 2 x 120 l,
b) od 17 do 32 osób włącznie – o pojemności 4 x 120 l,
c) od 33 do 48 osób – o pojemności 1100 l,
d) od 49 do 64 osób – o pojemności 2 x 1100 l,
2. Ust. 1 stosuje się odpowiednio do właścicieli nieruchomości prowadzących
gospodarstwo domowe, jeżeli z pojemnika przeznaczonego do zbierania odpadów korzysta
więcej osób, niż określono w poszczególnych punktach ust. 1.
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§ 12. 1. Określa się pojemność 120 l jako minimalną wielkość pojemnika, worka
przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości, odpadów pozostałych po segregacji
odpadów komunalnych (zmieszanych odpadów) oraz bioodpadów z wyłączeniem odpadów
zielonych dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i działalność w zakresie użyteczności
publicznej.
2. Określa się pojemność 120 l jako minimalną wielkość pojemnika (w tym worka)
dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, prowadzących
jednoosobową działalność gospodarczą i działalność w zakresie użyteczności publicznej,
przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości odpadów:
1) szkła,
2) tworzyw sztucznych,
3) papieru i tektury.
3. Dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, prowadzących
działalność gospodarczą i działalność w zakresie użyteczności publicznej określa się minimalną
wielkość pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, uwzględniając
następujące podstawy doboru pojemników, dla:
1) powierzchni budynków do 100 m² przeznaczonej na działalność - 5 l na każdy 1 m²;
2) powierzchni budynków powyżej 100 m² przeznaczonej na działalność - 6 l na każdy 1 m²;
3) działalności związanej z zakwaterowaniem i wyżywieniem o powierzchni do 100 m²
przeznaczonej na działalność (hotel-pokoje, hotel-restauracja) - 7 l na każdy 1 m²;
4) działalności związanej z zakwaterowaniem i wyżywieniem o powierzchni powyżej 100 m²
przeznaczonej na działalność (hotel-pokoje, hotel-restauracja) - 8 l na każdy1 m²;
5) dla cmentarzy, rynków, bazarów i targowisk – 0,1 l na 1 m².
§ 13. § 6–12 stosuje się odpowiednio do właścicieli nieruchomości, które w części
stanowią nieruchomości zamieszkałe, a w części niezamieszkałe (mieszane).
§ 14. 1. Określa się minimalną pojemność pojemnika (w tym worka) przeznaczonego
do zbierania na terenie nieruchomości odpadów pozostałych po segregacji odpadów
komunalnych (zmieszanych odpadów) stanowiących odpady komunalne dla właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (działki letniskowe), jeżeli z takiego
pojemnika korzystają osoby w liczbie:
1)
2)
3)
4)

nie więcej niż 4 osoby – o pojemności 120 l,
od 5 do 8 osób włącznie – o pojemności 240 l,
od 9 do 12 osób – o pojemności 120 l i 240 l,
od 13 do 16 osób – o pojemności 2 x 240 l,

2. Określa się minimalną pojemność pojemnika (w tym worka) przeznaczonego
do zbierania na terenie nieruchomości bioodpadów z wyłączeniem odpadów zielonych,
dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (działki letniskowe),
jeżeli z takiego pojemnika korzystają osoby w liczbie:
1)
2)
3)
4)

nie więcej niż 4 osoby – o pojemności 120 l,
od 5 do 8 osób włącznie – o pojemności 2 x 120 l,
od 9 do 12 osób – o pojemności 3 x 120 l,
od 13 do 16 osób – o pojemności 4 x 120 l.
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3. Ust. 1 i ust. 2 stosuje się odpowiednio do właścicieli nieruchomości, na których
nie zamieszkują mieszkańcy, jeżeli z pojemnika przeznaczonego do zbierania odpadów
komunalnych korzysta więcej osób, niż określono w ust. 1 pkt 4 i w ust. 2 pkt 4.
§ 15. 1. Określa się dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy (działki letniskowe) minimalną pojemność pojemnika (w tym worka)
przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości odpadów:
1) szkła, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:
a) nie więcej niż 4 osoby – o pojemności 60 l,
b) od 5 do 8 osób włącznie – o pojemności 120 l,
c) od 9 do 12 osób włącznie – o pojemności 120 l i 60 l,
d) od 13 do 16 osób – o pojemności 240 l,
2) tworzyw sztucznych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:
a) nie więcej niż 4 osoby – o pojemności 60 l,
b) od 5 do 8 osób włącznie – o pojemności 120 l,
c) od 9 do 12 osób włącznie – o pojemności 120 l i 60 l,
d) od 13 do 16 osób – o pojemności 240 l,
3) papieru i tektury, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:
a) nie więcej niż 4 osoby – o pojemności 60 l,
b) od 5 do 8 osób włącznie – o pojemności 120 l,
c) od 9 do 12 osób włącznie – o pojemności 120 l i 60 l,
d) od 13 do 16 osób – o pojemności 240 l,
4) bioodpadów z wyłączeniem odpadów zielonych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:
a) nie więcej niż 4 osoby – o pojemności 60 l,
b) od 5 do 8 osób włącznie – o pojemności 120 l,
c) od 9 do 12 osób włącznie – o pojemności 120 l i 60 l,
d) od 13 do 16 osób – o pojemności 2 x 120l.
2. Dopuszcza się bioodpady, o których mowa w ust. 1 pkt 4 oraz odpady zielone zbierać
i gromadzić w przydomowych kompostowniach.
3. Ust. 1 stosuje się odpowiednio do właścicieli nieruchomości, na których
nie zamieszkują mieszkańcy, jeżeli z pojemnika przeznaczonego do zbierania odpadów
korzysta więcej osób, niż określono w ust. 1.
§ 16. Określa się minimalną pojemność koszy ulicznych przeznaczonych do zbierania
zmieszanych odpadów komunalnych na drogach publicznych - 50 l.
§ 17. 1. Pojemniki należy umieszczać na terenie nieruchomości, z której zbierane
są odpady.
2. Pojemniki powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym, poprzez
ich dezynfekcję i dezynsekcję co najmniej 1 raz na kwartał, a w okresie letnim
1 raz w miesiącu.
3. Pojemniki powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym, poprzez
stałą naprawę ich szczelności.
4. Pojemniki lub worki powinny być zamknięte, zawiązane i właściwie oznaczone
przez właścicieli nieruchomości.
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Rozdział 5.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 18. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów
komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie
czystości i porządku na nieruchomości.
2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa
się poprzez ich umieszczenie w odpowiednich pojemnikach, a następnie odebranie ich przez
odbierającego odpady.
3. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone
do zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, poprzez
ich wystawienie poza teren nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd.
§ 19. 1. Właściciele nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 2, obowiązani są do pozbywania
się odpadów pozostałych po segregacji odpadów komunalnych (zmieszanych odpadów)
oraz bioodpadów z wyłączeniem odpadów zielonych z terenu nieruchomości, co najmniej:
1) 1 raz na tydzień w okresie od kwietnia do października – od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych, w zabudowie wielorodzinnej,
2) 1 raz na miesiąc w okresie od listopada do marca – od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych, w zabudowie wielorodzinnej,
3) 1 raz na miesiąc – od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w zabudowie
jednorodzinnej,
2. Właściciele nieruchomości prowadzący gastronomiczną działalność gospodarczą
obowiązani są do pozbywania się odpadów pozostałych po segregacji odpadów komunalnych
(zmieszanych odpadów) oraz bioodpadów z wyłączeniem odpadów zielonych z terenu
nieruchomości, co najmniej 1 raz w tygodniu.
§ 20. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się z terenu
nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt
7-12 co najmniej 1 raz w miesiącu.
2.Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości
selektywnie zebranych odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-6
co najmniej 1 raz w roku.
3. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości
popiołu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 15 w okresie od października do marca co najmniej
1 raz w miesiącu.
4. Właściciele nieruchomości obowiązani są do przekazywania z terenu nieruchomości
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, o których mowa
w § 2 ust. 1 pkt 13 przez cały rok do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
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§ 21. 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 pozbywania się nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości co najmniej raz na dwa miesiące, z zastrzeżeniem ust. 1.
Rozdział 6.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 22. 1. Objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych,
w tym zbieraniem selektywnym 100 % mieszkańców gminy.
2. Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji i z pielęgnacji
terenów zielonych oraz unieszkodliwianie przez ich składowanie.
3. Upowszechnienie systemu zbiórki odpadów niekwalifikujących się do odpadów
medycznych powstałych w gospodarstwach domowym w wyniku przyjmowania produktów
leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi,
w szczególności igieł i strzykawek.
4. Wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów.
Rozdział 7.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe oraz zwierzęta gospodarskie
§ 23. 1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia
lub uciążliwości dla ludzi.
2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, zobowiązane są trzymać
je na terenie swojej nieruchomości.
3. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest możliwe po spełnieniu następujących
warunków:
1) pies będzie prowadzony na smyczy,
2) pies rasy uznawanej za agresywną, mieszaniec tej rasy lub pies zagrażający otoczeniu
będzie posiadał kaganiec.
4. Ust. 3 stosuje się odpowiednio do innych zwierząt domowych mogących stanowić
zagrożenie dla ludzi.
5. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania na koszt własny
zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych
miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku.
§ 24. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą
być utrzymywane pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w ust. 2.
2. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany:
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1) zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów
i nieczystości w sposób zgodny z wymogami uchwały,
2) nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenu nieruchomości,
3) nie dopuszczać do powstawania wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości
lub nieruchomościach sąsiednich uciążliwości takich jak: hałas czy odór.
Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§ 25. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji
na terenie nieruchomości w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz w roku, w okresie
od 1 października do 31 grudnia.
2. Obowiązkowej deratyzacji podlegają nieruchomości, na których zlokalizowane są:
1)
2)
3)
4)

budynki wielolokalowe podpiwniczone,
lokale gastronomiczne,
obiekty handlowe branży spożywczej,
obiekty, w których prowadzone jest zbiorowe żywienie.

3. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni stwarzającej zagrożenie sanitarne,
deratyzację przeprowadza się niezwłocznie.

