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UCHWAŁA NR XXXIV/231/18
RADY GMINY NIEDŹWIADA
z dnia 13 lipca 2018 r.

w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niedźwiada”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art 42 ustawy z 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 4 ustawy z 13 września 1996 r.
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 ze zm.), po zasięgnięciu
opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubartowie, Rada Gminy Niedwiada uchwala, co
następuje:
§ 1. Uchwala się „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niedźwiada”, stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niedźwiada.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XVIII/115/16 Rady Gminy Niedźwiada z dnia 23 września 2016 roku
w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niedźwiada” (Dz. Urz.
Woj. Lubelskiego z 2016 r., poz. 4017).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubelskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Tchórz
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Załącznik do uchwały Nr XXXIV/231/18
Rady Gminy Niedźwiada
z dnia 13 lipca 2018 r.
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niedźwiada
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niedźwiada zwany dalej
„Regulaminem”, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niedźwiada.
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 2. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do utrzymania czystości i porządku na terenie
nieruchomości poprzez:
1. prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz przygotowania ich do dalszego transportu
w miejsce odzysku i unieszkodliwiania;
2. segregowanie odpadów komunalnych, które powstają na terenie nieruchomości według następujących
rodzajów odpadów:
1) papier i tektura (w tym odpady opakowaniowe z papieru i tektury);
2) szkło (kolorowe i bezbarwne, w tym odpady opakowaniowe ze szkła);
3) metale i tworzywa sztuczne (w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady opakowaniowe z tworzyw
sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe);
4) odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (w tym odpady zielone);
5) przeterminowane leki i termometry rtęciowe;
6) resztki przeterminowanych chemikaliów obejmujących m.in.: przepracowane oleje, rozpuszczalniki, farby
wodne i olejne, środki ochrony roślin, w tym opakowania po tych środkach;
7) zużyte baterie i akumulatory;
8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny tzw. elektroodpady m.in.: zepsute pralki, lodówki, komputery,
telewizory, sprzęt audio, żelazka, telefony i inny sprzęt elektryczny i elektroniczny;
9) odpady wielkogabarytowe np.: stare meble, deski, materace, które ze względu na swoje rozmiary lub masę
nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach stosowanych na terenie nieruchomości;
10) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z remontów, budów i rozbiórek z wyłączeniem wyrobów
zawierających azbest;
11) zużyte opony;
12) popiół paleniskowy.
3. przekazywanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych uprawnionemu podmiotowi
prowadzącemu działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na
terenie gminy Niedźwiada, który posiada podpisaną umowę z Gminą Niedźwiada lub do punktu selektywnego
zbierania odpadów komunalnych;
4. zbieranie i gromadzenie pozostałych odpadów jako zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne
w pojemnikach lub workach do tego przeznaczonych;
5. utrzymywanie pojemników służących do zbierania odpadów komunalnych w odpowiednim stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym;
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6. przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych przedsiębiorcy w terminach
wyznaczonych harmonogramem dostarczanym właścicielom nieruchomości;
7. gromadzenie i pozbywanie się powstałych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych zgodnie
z wymaganiami określonymi w Regulaminie, ustawie i w odrębnych przepisach.
§ 3. Ustala się następujące zasady szczegółowe w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania
i odbierania odpadów:
1) Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów
komunalnych i gromadzenia ich w pojemnikach lub workach na następujących zasadach:
a) papier i tektura - pojemnik (worek) w kolorze niebieskim, oznaczony napisem „Papier”;
b) szkło (kolorowe i bezbarwne) - pojemnik (worek) w kolorze zielonym, oznaczony napisem „Szkło”;
c) metale i tworzywa sztuczne (odpady opakowaniowe z metali, odpady opakowaniowe z tworzyw
sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe) - pojemnik (worek) w kolorze żółtym,
oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne”;
d) odpady ulegające biodegradacji - pojemnik (worek) w kolorze brązowym, oznaczony napisem „Bio”;
e) popiół paleniskowy - pojemnik (worek) w kolorze szarym, oznaczony napisem „Popiół”;
f) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - pojemnik (worek) w kolorze czarnym, oznaczony
napisem „Odpady zmieszane”.
2) W zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone,
mogą być poddane procesowi kompostowania we własnym zakresie i w obrębie własnej posesji w celu
uzyskania kompostu na własne potrzeby właścicieli nieruchomości. Pozostali właściciele nieruchomości,
którzy odpadów tych nie kompostują mogą gromadzić je w pojemnikach lub workach w sposób selektywny
i przekazywać zgodnie z harmonogramem, ustalonym przez przedsiębiorcę, z którym Gmina Niedźwiada
zawarła umowę na odbiór i zagospodarowanie tych odpadów lub samodzielnie przekazywać do Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;
3) Z odpadów opakowaniowych posiadających zakrętki należy je odkręcić; można je ponownie nakręcić po
zgnieceniu, tak by opakowania zachowały zmniejszoną objętość;
4) Opróżnione opakowania należy, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, trwale zgnieść przed złożeniem do
worka;
5) Ilość nieodpłatnie przyjmowanych odpadów budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z budów,
remontów i rozbiórek oraz odpadów wielkogabarytowych przyjmowanych do punktu selektywnego
zbierania odpadów komunalnych jest limitowana i wynosi 1 Mg (tona) na rok na jeden adres zamieszkania.
Limit ten liczony jest oddzielnie dla odpadów budowlano-rozbiórkowych i odpadów wielkogabarytowych;
6) Przedsiębiorca ma obowiązek w ramach zryczałtowanej opłaty odebrać wyłącznie te odpady budowlanoremontowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych prac remontowych;
7) Odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z budów, remontów i rozbiórek, na które wymagane jest
pozwolenie na budowę lub zgłoszenie do właściwego organu powinny być odbierane z terenu
nieruchomości przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów
komunalnych;
8) W miejscach publicznych odpady komunalne należy gromadzić w koszach na śmieci.
§ 4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń
z części nieruchomości służących do użytku publicznego. Polegać ma to na usunięciu ich w sposób
niepowodujący zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów.
§ 5. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie w miejscach
dozwolonych, a więc:
a) na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego pod warunkiem, że 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,
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b) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie
oznaczonych.
§ 6. Naprawy i drobne regulacje serwisowe pojazdów mechanicznych poza warsztatami naprawczymi są
dopuszczalne tylko wtedy, gdy nie są uciążliwe dla osób korzystających z danej nieruchomości i nieruchomości
sąsiednich oraz gdy nie będą powodowały zanieczyszczenia środowiska, w szczególności zanieczyszczenia
wód i gruntu, emisji hałasu, spalin, powstawania odpadów niebezpiecznych. Sposób postępowania z odpadami
powstającymi w wyniku naprawy musi być zgodny z przepisami Regulaminu.
Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych. Warunki rozmieszczania tych pojemników i ich
utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 7. 1. Odpady komunalne powinny być gromadzone w przeznaczonych wyłącznie do tego celu
zamkniętych i szczelnych pojemnikach lub kontenerach oraz w workach, spełniających techniczne warunki
bezpieczeństwa i higieny sanitarnej.
2. Liczba pojemników, kontenerów oraz worków na odpady komunalne powinna być wystarczająca do
umieszczenia w nich wszystkich odpadów komunalnych powstających na nieruchomości.
3. Dla poszczególnych rodzajów odpadów należy zastosować pojemniki lub worki w odpowiednich,
zróżnicowanych kolorach.
§ 8. 1. Określa się rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości:
1) Pojemniki i worki muszą odpowiadać polskim normom PN-EN 840;
2) Przewiduje się następujące urządzenia do zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Niedźwiada:
a) kosze uliczne o pojemności od 35 do 75 l,
b) pojemniki na odpady o pojemności 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l,
c) worki o pojemności od 60 do 120 l,
d) kontenery o pojemności 3 do 7 m3,
e) pojemniki do zbierania odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych, takich jak: zużyte
baterie, przeterminowane leki i chemikalia.
2. Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować worki oraz pojemniki o następujących
ujednoliconych kolorach:
a) NIEBIESKI z przeznaczeniem na papier i tekturę,
b) ZIELONY z przeznaczeniem na szkło (kolorowe i bezbarwne),
c) ŻÓŁTY z przeznaczeniem na metal, tworzywa sztuczne (odpady opakowaniowe z metali, odpady
opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe),
d) BRĄZOWY z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji,
e) SZARY z przeznaczeniem na popiół paleniskowy,
f) CZARNY z przeznaczeniem na zmieszane odpady komunalne.
3. Do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych na terenie nieruchomości służą znormalizowane
pojemniki oraz worki w kolorze czarnym z folii LDPE.
4. Przeterminowane leki należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazać je do
specjalistycznego pojemnika znajdującego się w aptece na terenie Gminy Niedźwiada lub do punktu
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
5. Zużyte baterie i akumulatory należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać je do
specjalistycznych pojemników znajdujących się w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
w szkołach, świetlicach, sklepach i innych specjalnie wydzielonych miejscach.
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6. Odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z remontów, budów i rozbiórek z wyłączeniem wyrobów
zawierających azbest, należy gromadzić w specjalistycznych workach lub kontenerach, uniemożliwiających
pylenie.
7. Do zbierania okresowo zwiększonej ilości odpadów komunalnych, oprócz typowych pojemników
i kontenerów, mogą być używane odpowiednio oznakowane worki.
§ 9. 1. Określa się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości
zmieszanych odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych w budynkach
jednorodzinnych:
a) od 1 do 5 osób włącznie – pojemnik o pojemności 120 l,
b) powyżej 5 osób – pojemnik o pojemności 240 l lub wielokrotność pojemnika 120 l.
2. Określa się dla właściciela nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej, minimalną
pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości zmieszanych odpadów
komunalnych, jeżeli z tego pojemnika korzysta:
a) nie mniej niż 10 do 15 osób włącznie – o pojemności 2 x 240 l,
b) powyżej 15 osób – o pojemności 1100 l, za każdą wielokrotność 15 osób zamieszkujących ilość
przysługujących pojemników 1100 l zwiększa się o 1 sztukę, tj. powyżej 30 osób – o pojemności 2 x 1100 l
itd.
3. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w budynkach
jednorodzinnych minimalną pojemność worków przeznaczonych do selektywnego zbierania na terenie
nieruchomości odpadów komunalnych w zależności od zbieranych frakcji: papier i tektura – pojemność 120 l,
metal i tworzywa sztuczne – pojemność 120 l, szkło (bezbarwne i kolorowe) – pojemność 80 l, odpady
ulegające biodegradacji – pojemność 80 l, popiół paleniskowy – pojemność 60 l.
4. Ustala się dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w zabudowie wielorodzinnej minimalną
pojemność pojemników przeznaczonych do selektywnego zbierania na terenie nieruchomości odpadów
komunalnych:
a) nie mniej niż 10 do 15 osób włącznie – o pojemności 2 x 240 l,
b) powyżej 15 osób – o pojemności 1100 l, za każdą wielokrotność 15 osób zamieszkujących ilość
przysługujących pojemników 1100 l zwiększa się o 1 sztukę, t.j. powyżej 30 osób – o pojemności 2 x 1100 l
itd.
c) dopuszcza się selektywne zbieranie w zabudowie wielorodzinnej w workach przy porozumieniu
z administratorem budynku.
§ 10. Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach przeznaczonych
do użytku publicznego oraz częstotliwości ich opróżniania:
1) Na chodnikach i przystankach komunikacji publicznej – kosze uliczne o pojemności od 35 do 75 l;
2) Na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować w sąsiedztwie oznaczenia przystanku;
3) Kosze uliczne należy opróżniać nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie.
§ 11. 1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do:
1) wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych powyżej zakresu
minimalnego,
2) utrzymania pojemników w odpowiednim stanie technicznym, sanitarnym i porządkowym.
2. Gmina jest zobowiązana do zaopatrzenia nieruchomości w pojemniki w zakresie minimalnym tj.:
1) w zabudowie jednorodzinnej:
a) pojemnik o pojemności 120 l dla nieruchomości zamieszkałych przez 1-5 osób włącznie,
b) pojemnik 240 l lub wielokrotność pojemnika 120 l dla nieruchomości zamieszkałych powyżej 5 osób,
c) w worki na poszczególne frakcje odpadów.
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2) w zabudowie wielorodzinnej:
a) pojemnik o pojemności 2 x 240 l dla nieruchomości zamieszkałej maksymalnie przez 15 osób,
b) pojemnik o pojemności 1100 l dla nieruchomości zamieszkałej powyżej 15 osób, za każdą wielokrotność
15 osób zamieszkujących ilość przysługujących pojemników 1100 l zwiększa się o 1 sztukę,
c) w worki na poszczególne frakcje odpadów.
§ 12. 1. Na terenie nieruchomości pojemnik i worki na odpady należy przetrzymywać w miejscu
dostępnym dla pracowników przedsiębiorcy bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości.
2. W przypadku braku możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca ustawienia pojemników lub worków
do zbierania odpadów, należy wystawić je w dniu odbioru zgodnie z harmonogramem, na chodniki lub drogę
przed wejściem na teren nieruchomości lub udostępnić w sposób uzgodniony z przedsiębiorcą odbierającym
odpady.
3. Pojemniki o pojemności powyżej 1100 l powinny być ustawione tak, aby umożliwić dojazd do nich
samochodu przystosowanego do ich odbierania.
4. Dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru
odpadów zgromadzonych w pojemnikach.
5. Worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów należy umieszczać w miejscach ustawiania
pojemników lub w innym miejscu uzgodnionym z odbiorcą odpadów wyłącznie w dniu wskazanym
w harmonogramie odbioru danego rodzaju odpadów.
§ 13. 1. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki frakcji suchej (papier i tektura,
metale i tworzywa sztuczne) nie wolno wrzucać:
1) kalki technicznej,
2) opakowań z np. żywnością, wapnem, cementem,
3) tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii,
4) opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach,
5) opakowań po środkach ochrony roślin,
6) opakowań zabrudzonych resztkami żywności np.: opakowań po produktach mlecznych, mięsie.
2. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiorki szkła opakowaniowego nie wolno
wrzucać:
1) ceramiki (porcelana, talerze, doniczki),
2) luster,
3) szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami,
4) szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone),
5) szyb samochodowych.
Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 14. 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
umieszczanie w odpowiednich pojemnikach lub workach, a następnie odebranie ich przez przedsiębiorcę
odbierającego odpady komunalne.
3. Odpady komunalne należy odbierać od właścicieli nieruchomości w godzinach od 7.00 do 18.00 w dni
robocze.
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§ 15. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości
zamieszkałych oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego na obszarach o zabudowie
jednorodzinnej i wielorodzinnej:
1) odpady zmieszane – nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu,
2) odpady selektywnie zbierane:
a) papier i tektura – nie rzadziej niż 1 raz na dwa miesiące,
b) metal i tworzywa sztuczne - nie rzadziej niż 1 raz na dwa miesiące, a w okresie od maja do września –
nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu,
c) szkło (kolorowe i bezbarwne) – nie rzadziej niż 1 raz na trzy miesiące,
d) odpady biodegradowalne – nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, odpady te można również przekazywać do
punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
e) przeterminowane leki i termometry rtęciowe należy dostarczyć do specjalistycznego pojemnika
ustawionego w aptece na terenie Gminy Niedźwiada lub do punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych,
f) resztki przeterminowanych chemikaliów obejmujących m.in.: przepracowany olej, rozpuszczalniki, farby
wodne i olejne, środki ochrony roślin, w tym opakowania po tych środkach – odbierane są w punkcie
selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
g) zużyte baterie i akumulatory należy przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
na terenie Gminy Niedźwiada. Zużyte baterie można także zamieszczać w przeznaczonych do celu
i specjalnie oznakowanych pojemnikach znajdujących się na terenie budynku Urzędu Gminy
Niedźwiada, placówek oświatowych w ramach realizowanego programu edukacyjnego dla uczniów lub
dostarczyć do placówek handlowych zobowiązanych do prowadzenia zbiórki tych odpadów na
podstawie przepisów odrębnych oraz do innych wyznaczonych punktów,
h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny tzw. elektroodpady m.in.: zepsute pralki, lodówki, komputery,
telewizory, sprzęt audio, żelazka, telefony itp. – odbierane są od właścicieli nieruchomości co najmniej
1 raz w roku, w okresie od 1 kwietnia do 30 października, można również takie odpady przekazywać do
punktów zbierania takiego rodzaju sprzętu, w tym zlokalizowanych w obiektach handlowych
zobowiązanych do prowadzenia zbiórki tych odpadów na podstawie przepisów odrębnych, a także do
punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub przedsiębiorcom prowadzącym okresowe
akcje zbierania tych odpadów,
i) odpady wielkogabarytowe np. stare meble, deski, materace, które ze względu na swoje rozmiary lub masę
nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach stosowanych na terenie nieruchomości - odbierane
są od właścicieli co najmniej 1 raz w roku, w okresie od 1 kwietnia do 30 października, mogą również
zostać przekazane do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
j) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z remontów, budów i rozbiórek z wyłączeniem wyrobów
zawierających azbest odbierane są w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
przedsiębiorca ma obowiązek w ramach zryczałtowanej opłaty odebrać wyłącznie te odpady budowlane,
które powstały w wyniku prowadzenia drobnych prac remontowych,
k) zużyte opony – odbierane są od właścicieli co najmniej 1 raz w roku, w okresie od 1 kwietnia do
30 października, mogą również zostać przekazane do punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych,
l) popiół paleniskowy – odbiera się od właścicieli nieruchomości nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu
w okresie od listopada do kwietnia lub można przekazywać go do punktu selektywnego zbierania
odpadów komunalnych.
2. Odpady komunalne z terenów przeznaczonych do użytku publicznego usuwane są co najmniej raz na
dwa tygodnie, przy czym zarządzający obszarem mają obowiązek nie dopuścić do przepełnienia koszy
i wysypywania się z nich odpadów.
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§ 16. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się zbiorników bezodpływowych,
gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.
2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości, co najmniej raz na kwartał z zastrzeżeniem ust. 1.
3. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany zapewnić pracownikom firmy wywożącej nieczystości
ciekłe, dostęp do zbiornika w sposób umożliwiający opróżnianie zbiornika.
Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 17. 1. Wprowadza się poniższe wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.
2. Właściciele nieruchomości powinni zapobiegać powstawaniu odpadów, ograniczać ich ilość, a także
podjąć działania mające na celu ułatwienie poddania procesom odzysku wytworzonych odpadów, w tym
poprzez selektywne zbieranie odpadów na zasadach określonych w Regulaminie.
3. Odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości przez przedsiębiorcę podlegają
unieszkodliwieniu w następujący sposób:
1) powstające w gospodarstwie domowym odpady ulegające biodegradacji powinny być w pierwszej
kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie np. poprzez kompostowanie
w przydomowych kompostownikach w zabudowie jednorodzinnej i na terenach wiejskich.
2) odpady zmieszane, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, odpady zielone przedsiębiorca
przekazuje obowiązkowo do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, wskazanej
w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla województwa lubelskiego, a w przypadku jej braku – do
instalacji zastępczej,
3) odpady selektywnie zebrane – należy gromadzić i transportować w sposób zapobiegający ich zmieszaniu,
4) przedsiębiorca odbierający odpady przekazuje je do odpowiedniego zakładu unieszkodliwiania odpadów
komunalnych celem recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami.
Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 18. 1. Właściciele zwierząt domowych lub ich opiekunowie zobowiązani są do stałego dozoru nad nimi
oraz zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem bądź uciążliwością dla ludzi
oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.
2. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy w szczególności:
1) w odniesieniu do psów:
a) prowadzenie psów w miejscach publicznych wyłącznie na smyczy, a w przypadku psów uznawanych za
agresywne dodatkowo w kagańcu,
b) reagowanie w sytuacjach powodujących zakłócenia spokoju, porządku bądź ciszy nocnej wywołanego
uporczywym wyciem i szczekaniem psa.
2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:
a) w miejscach publicznych pełny i skuteczny dozór;
b) natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w miejscach
publicznych, w tym na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, częściach
wspólnych budynku (klatce schodowej, piwnicy, strychu) i innych terenach przeznaczonych do
wspólnego użytku.
3) Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest wyłącznie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi pod
warunkiem, że właściciel lub opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego
zachowaniem.
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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
§ 19. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na
prywatnych posesjach jedynie dla potrzeb własnego gospodarstwa domowego.
2. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany:
1) zapewnić odpowiednie pomieszczenia w budynkach (utrzymywanych w należytym stanie sanitarnym,
porządkowym i estetycznym) oraz właściwe warunki bytowania i opieki;
2) zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób
zgodny z prawem, niepogarszający warunków sanitarnych, zdrowotnych i porządkowych otoczenia w tym
z wymogami w niniejszym regulaminie,
3) nie dopuszczać do powstawania wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomości
sąsiednich uciążliwości takich jak hałas czy odór,
4) usuwać odchody zwierzęce, resztki karmy lub ściółki pozostawione na ulicach, placach i w innych
miejscach publicznych;
5) zabezpieczyć nieruchomość przed możliwością opuszczania jej przez zwierzęta gospodarskie;
3. Ule pszczele powinny być ustawione co najmniej 10 m od pasa drogowego drogi publicznej, budynków
mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych, aby nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości
sąsiednich.
Rozdział 8.
Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§ 20. 1. Obszarami podlegającymi obowiązkowej deratyzacji są nieruchomości zajęte pod wielorodzinne
budownictwo mieszkaniowe, placówki żywienia zbiorowego, placówki oświatowe i kulturalno - oświatowe,
zespoły opieki zdrowotnej oraz nieruchomości związane z produkcją, handlem i magazynowaniem artykułów
spożywczych.
2. Ustala się terminy przeprowadzania deratyzacji:
a) w terminie wiosennym od 1 marca do 31 marca;
b) w terminie jesiennym od dnia 1 października do dnia 31 października.

