
UCHWAŁA NR XXII/176/16
RADY MIEJSKIEJ W ZWIERZYŃCU

z dnia 16 czerwca 2016 r.

w sprawie  uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zwierzyniec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust. 1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz.250), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Zamościu -  Rada Miejska w Zwierzyńcu uchwala, co następuje:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zwierzyńca.

§ 3. Na zasadzie art.11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 87) traci moc uchwała  Nr XXXIX/302/13 Rady 
Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i 
porządku na terenie gminy Zwierzyniec  i uchwała  Nr XIX/157/16 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 28 
kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości  i porządku na terenie gminy Zwierzyniec 
(Dz. Urz. Woj. Lub. z 2013 r. poz. 1526 i z 2016 r. poz. 2150).

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie  po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2016 r.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Urszula Kolman
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                                                                                                                    Załącznik 

                                                                                                                              do uchwały Nr XXII/176/16 

                                                                                                                              Rady Miejskiej w Zwierzyńcu 

                                                                                                                              z dnia 16 czerwca 2016 r. 

                                             

REGULAMIN 

utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zwierzyniec 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

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

Zwierzyniec. Każda nieruchomość, na której wytwarzane są odpady, jest miejscem prowadzenia 

selektywnego zbierania odpadów w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie. 

Rozdział 2. 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§ 2. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości 

poprzez ustawienie pojemników do zbierania odpadów komunalnych w miejscach nie stanowiących 

utrudnienia dla mieszkańców, sąsiadów, użytkowników dróg oraz dostępnych dla korzystających z tych 

urządzeń i pracowników odbierających odpady komunalne. 

Wymagania w zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części 

nieruchomości służących do użytku publicznego 

§ 3. 1) Uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do 

użytku publicznego powinno być realizowane na bieżąco w celu niezwłocznego usunięcia przeszkód lub 

zagrożeń dla swobodnego przejścia pieszych lub przejazdu. 

2) Błoto, śnieg, lód, liście i inne zanieczyszczenia uprząta się poprzez odgarnięcie w miejsca nie 

powodujące utrudnień dla przejścia i przejazdu, tj. na miejsce od strony jezdni lub na pasie zieleni 

publicznej, z zachowaniem możliwości odpływu wody do kanalizacji deszczowej. 

3) Śnieg usuwa się formując pryzmy w sposób umożliwiający ich uprzątnięcie przez podmioty 

odpowiedzialne za utrzymanie czystości i porządku na drogach publicznych. 

4) Należy pryzmować śnieg w sposób nie zagrażający istniejącej zieleni, w szczególności wokół pni drzew. 

Mycie i naprawa pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi 

§ 4. 1) Mycie samochodów poza myjniami, może się odbywać wyłącznie na terenie utwardzonym,                    

z którego powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone są w szczelnym 

zbiorniku bezodpływowym w sposób umożliwiający ich odbieranie. Ścieki nie mogą być bezpośrednio 

odprowadzane do kanalizacji deszczowej, zbiorników wodnych lub do ziemi,  z zastrzeżeniem ust. 2. 

2) Dopuszcza się mycie samochodów osobowych na terenach nie służących do użytku publicznego, nie 

spełniających warunków określonych w ust. 1, pod warunkiem stosowania czystej wody bez 

detergentów, przy czym nie może ono powodować uciążliwości dla innych osób korzystających  z danej 

nieruchomości lub nieruchomości sąsiedniej. 

3) Zabrania się mycia samochodów w odległości mniejszej niż 10 m od cieków wodnych. 

4) 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, że nie będą powodowały zanieczyszczenia środowiska 

(zanieczyszczenie wód i gruntu, emisja hałasu, spalin, powstawanie odpadów niebezpiecznych, itp.). 
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Sposób postępowania z odpadami powstającymi w wyniku naprawy będzie zgodny z przepisami 

Regulaminu. 

5) Drobne naprawy pojazdów mechanicznych mogą się odbyć na terenie nieruchomości tylko za zgodą 

właściciela. 

 

Sposób prowadzenia selektywnej zbiórki i odbierania odpadów komunalnych 

§ 5. 1) Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania powstałych na terenie nieruchomości 

odpadów komunalnych wyłącznie do przeznaczonych do tego celu pojemników i worków. 

2) Właściciele nieruchomości zobowiązani są do selektywnego zbierania odpadów komunalnych poprzez 

poddanie ich sortowaniu i oddzielnemu umieszczaniu poszczególnych rodzajów odpadów                               

w pojemnikach lub workach w celu przygotowania do transportu do miejsc dalszego odzysku lub 

unieszkodliwiania. 

3) Obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmuje następujące rodzaje odpadów: 

- papier, tektura (makulatura, karton), 

- szkło, 

- metale, 

- tworzywa sztuczne, 

- opakowania  wielomateriałowe, 

- odpady ulegające biodegradacji, też odpady opakowaniowe biodegradowalne, 

- przeterminowane leki, 

- zużyte baterie i akumulatory, 

- chemikalia, 

- zużyte opony, 

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

- odpady wielkogabarytowe,  np. meble, stolarka, 

- odpady budowlane i rozbiórkowe, 

- popiół. 

4) Odpady zbierane selektywnie, winny być gromadzone w pojemnikach lub workach  o następującej 

kolorystyce: 

- makulatura (papier i tektura)   - kolor niebieski, 

- szkło  białe i kolorowe    - kolor zielony, 

- plastik (tworzywa sztuczne), metale 

i opakowania wielomateriałowe  - kolor żółty. 

5) Metoda prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zostanie podana do publicznej 

wiadomości przez gminę po uzgodnieniu najlepszej techniki z przedsiębiorcą odbierającym odpady           

i kierownictwem instalacji. 

6) Odbiór powstałych na terenie nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej odpadów komunalnych 

następuje  w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi  przez prowadzącego 

działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych. 

7) W miejscach publicznych odpady komunalne należy gromadzić w koszach na śmieci. 

§ 6. 1) Bez względu na rodzaj zabudowy: 
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(zabudowa jednorodzinna, zabudowa wielorodzinna, nieruchomości niezamieszkałe, na których 

powstają odpady komunalne, nieruchomości mieszane) właściciele nieruchomości deklarujący 

selektywną zbiórkę odpadów zobowiązani są do gromadzenia i przekazywania ich do odbioru w podziale 

na następujące frakcje: 

- Frakcja sucha – w osobnym pojemniku lub workach, 

- Frakcja biodegradowalna – gromadzenie w osobnym pojemniku lub brązowym worku lub 

zorganizowanym kompostowniku, 

- Frakcja mokra – niesegregowane odpady zmieszane – w osobnym pojemniku lub czarnym worku. 

2) Wyselekcjonowana frakcja sucha odpadów komunalnych obejmuje odpady nadające się do odzysku           

i dalszego wykorzystania np.: papier, makulatura, plastik, butelki PET, szkło opakowaniowe, metale 

żelazne i nieżelazne, opakowania wielomateriałowe. 

3) Silnie zabrudzone tworzywa sztuczne  i opakowania winny być oczyszczone. 

4) Opróżnione opakowania należy, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, trwale zgnieść lub złożyć na płasko 

przed włożeniem do worka lub pojemnika. 

5) Wyselekcjonowana frakcja biodegradowalna obejmuje odpady zielone roślinne, odpady organiczne,            

w szczególności: odpady kuchenne pochodzenia roślinnego, resztki herbaty, skorupki jaj oraz odpady 

opakowaniowe ulegające biodegradacji. 

6) Odpady zmieszane (niesegregowane) stanowią pozostałe odpady komunalne po sortowaniu frakcji 

suchej, biodegradowalnej oraz odpadów przeznaczonych do gromadzenia i odbioru w stacjonarnym lub 

ruchomym, mobilnym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

7) Gmina zorganizuje różne rodzaje punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych                      

w zależności od potrzeb występujących na jej terenie:. 

- stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych- PSZOK, 

- ruchomy punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, WYSTAWKA, 

- mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

8) W stacjonarnym lub ruchomym lub mobilnym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

właściciel nieruchomości może przekazać następujące odpady komunalne: 

- odpady wielkogabarytowe,  np. meble, stolarka, 

- odpady budowlane i rozbiórkowe, 

- chemikalia- farby, lakiery, 

- zużyte opony, 

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

- przeterminowane leki, 

- zużyte baterie i akumulatory. 

Rozdział 3. 
Rodzaj i minimalna pojemność urządzeń 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. Określa się minimalną pojemność  pojemników, przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości zamieszkałych: 

1) Właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażyć się we własnym zakresie w pojemniki i worki na 

      komunalne odpady zmieszane. 

2) Na każdej nieruchomości zamieszkałej winny znajdować się pojemniki na odpady komunalne 

zmieszane: 
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- co najmniej jeden pojemnik o pojemności 60 l – w przypadku gospodarstwa domowego do 2 osób, 

- pojemniki o łącznej pojemności co najmniej 110-120 l – w przypadku gospodarstwa domowego 

          od 3 do  4 osób, 

- pojemniki o łącznej pojemności co najmniej 170 l – w przypadku gospodarstwa domowego 

            od 5 do 6 osób, 

- pojemniki o łącznej pojemności co najmniej 220 l – w przypadku gospodarstwa domowego 

           od 7 do 8 osób, 

- pojemniki o łącznej pojemności co najmniej 280 l – w przypadku gospodarstwa domowego 

          od 9 do 10 osób, 

- pojemniki o łącznej pojemności co najmniej 330 l – w przypadku gospodarstwa domowego 

          od 11 do 12 osób, 

- pojemniki o łącznej pojemności co najmniej 1,1 m
3 
– w przypadku, gdy nieruchomość zamieszkuje 

          13 do 20 osób. 

- pojemnik – kontener Kp-7 – w przypadku zabudowy wielorodzinnej. 

3) Liczba pojemników może być odpowiednio mniejsza niż określone w ust. 1 i 2 przy większej 

częstotliwości wywozu odpadów. 

4) Do zbierania wyjątkowo zwiększonych ilości zmieszanych odpadów komunalnych, mogą być                        

w uzasadnionych przypadkach używane odpowiednio wytrzymałe czarne worki. 

5) Właściciele nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej, na których powstają odpady 

komunalne zmieszane mogą w pierwszej kolejności kompostować odpady biodegradowalne                    

w przydomowych kompostownikach. 

§ 8. 1)Dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne oraz nieruchomości 

mieszanych stosuje się minimalną wielkość pojemnika lub worka przeznaczonego do zbierania odpadów 

komunalnych: 

- dla lokali handlowych- nie mniej niż pojemnik 120 l na lokal, 

- dla lokali gastronomicznych- co najmniej pojemnik  o pojemności 120 l. 

- dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji, co najmniej jeden pojemnik 120 l. 

- dla szkół  co najmniej pojemnik 1100 l. 

- dla gabinetów lekarskich, co najmniej pojemnik 120 l, 

- dla ogrodów działkowych, co najmniej 15 l na każdą działkę w okresie sezonu tj. od 01 kwietnia do              

30 września lub zorganizowany kompostownik, 

- dla cmentarza – kontener  KP-7. 

2) Dla nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza, lub inna działalność, w wyniku 

której powstają odpady komunalne, ilość i wielkość pojemników winna być dostosowana do potrzeb, nie 

może być jednak mniejsza niż jeden pojemnik o pojemności 120 l. 

§ 9. 1) Określa się rodzaje pojemników do zbierania odpadów na terenach przeznaczonych do użytku 

publicznego na chodnikach, przystankach komunikacji publicznej, w parkach: 

- kosze uliczne o pojemności od 35 do 70 litrów. 

- kosze powinny być trwałe (betonowe, metalowe, z tworzyw sztucznych). 

2) Odległość pomiędzy koszami rozstawionymi na drogach publicznych i w parkach nie może przekraczać 

200 m - dotyczy obszaru zabudowanego  z wyłączeniem dróg osiedlowych. 
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3) Na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą, a jeśli jej nie ma to w sąsiedztwie 

słupka oznaczającego przystanek. 

§ 10. Ustala się standardy utrzymania pojemników i miejsc zbierania i gromadzenia odpadów przed ich 

odebraniem przez przedsiębiorcę, w odpowiednim stanie technicznym, porządkowym i sanitarnym: 

1) Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki w stanie czystości zarówno 

zewnętrznej jak i wewnątrz. 

2) Pojemnik po jego opróżnieniu nie powinien wydzielać nieprzyjemnych zapachów. 

3) Pojemnik nie powinien być uszkodzony. 

4) Miejsca gromadzenia odpadów należy utrzymywać w stanie czystości poprzez ich zamiatanie                         

i uprzątanie. 

§ 11. Ustala się standardy rozmieszczenia urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów: 

Wyselekcjonowane odpady zielone pochodzące z pielęgnacji drzew i krzewów, skoszona trawa, liście, 

muszą być złożone w oddzielnym pojemniku lub workach lub  gromadzone w wykonanym w tym celu 

kompostowniku. 

§ 12. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych muszą być eksploatowane zgodnie z ich 

przeznaczeniem, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 

Rozdział 4. 
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych 

z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 13. 1) Do odbioru odpadów komunalnych upoważniony jest podmiot wyłoniony przez Gminę                

w przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

  2) Ustala się następujące częstotliwości odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości 

zamieszkałych i terenów przeznaczonych do użytku publicznego: 

a)  zmieszane odpady komunalne (niesegregowane): 

- w  całej gminie bez względu na rodzaj zabudowy - 1 x w miesiącu, a  w lipcu i sierpniu 2 x w m-cu. 

b)   odpady komunalne zbierane selektywnie(frakcja sucha): 

- w całej gminie bez względu na rodzaj zabudowy – 1 x na 2 miesiące i dodatkowo w m-cu lipcu. 

c)  odpady ulegające biodegradacji: 

- w całej gminie bez względu na rodzaj zabudowy –1 x w miesiącu, a w lipcu i sierpniu 2 x w m-cu. 

3)   Odpady ulegające biodegradacji powinny w pierwszej kolejności pozostać na terenie nieruchomości                

w miejscu przerobu ich na kompost. 

4)   Częstotliwość usuwania zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zbieranych selektywnie    

z nieruchomości winna być dostosowana do ilości odpadów i zgodnie z  zapisem w pkt. 2 a, b, c. 

5)   Odbioru odpadów wielkogabarytowych i zużytych opon od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych dokonuje przedsiębiorstwo wywozowe z częstotliwością -dwa razy w roku, zgodnie z 

harmonogramem (wystawka) albo przywóz własnym transportem do PSZOK. 

6)   Odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe podczas drobnych robót remontowych wykonywanych 

przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych w ilości do 80 l. na lokal mieszkalny  odbierane są 2 razy 

do roku, podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Częstszy odbiór tych odpadów odbywa się 

indywidualnie na zgłoszenie właściciela nieruchomości. 

7)   Właściciele nieruchomości winni we własnym zakresie przekazywać odpady niebezpieczne do 

punktów ich zbiórki wskazanych przez Gminę. PSZOK. 

8)   Gmina zorganizuje stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych – PSZOK, do 

którego mieszkaniec może przywieźć odpady komunalne sprawiające trudność poprzez swą wielkość, 

ciężar lub, że są niebezpieczne. 
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§ 14. 1. Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych winna być 

dostosowana do potrzeb wynikających z ilości pobranej wody i pojemności zbiornika. Właściciele nie mogą 

dopuszczać do przepełniania zbiorników i wylewania się ścieków na powierzchnię terenu. 

2. Ustala się, że opróżnianie zbiornika winno następować co najmniej 2 razy w roku, a w przypadku 

posesji korzystających ze zbiorowego zaopatrzenia w wodę odpowiednio do ilości pobranej wody do celów 

bytowych i pojemności zbiornika. 

3. W przypadku nieruchomości wyposażonych w przydomowe oczyszczalnie ścieków, częstotliwość 

opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni wynika z instrukcji eksploatacji, którą powinien 

posiadać użytkownik oczyszczalni. 

Rozdział 5. 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 15. 1. Gmina zapewnia czystość i porządek na swoim terenie i tworzy warunki niezbędne do ich 

utrzymania poprzez zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

Odpady te podlegają unieszkodliwianiu w następujący sposób: 

1) Odpady komunalne zmieszane, odpady zielone - przedsiębiorca przekazuje do regionalnej instalacji 

przetwarzania odpadów komunalnych przewidzianych dla obsługi regionu wskazanego                            

w obowiązującym Planie Gospodarki Odpadami dla województwa lubelskiego a w przypadku awarii -  

do instalacji zastępczych; 

2) Odpady selektywnie zebrane - przedsiębiorca przekazuje podmiotom uprawnionym celem recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami; 

3) Powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające degradacji powinny być w pierwszej 

kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie poprzez np. kompostownie           

w przydomowych kompostownikach w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej na terenach wiejskich. 

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 

§ 16. Zwierzęta domowe winny być trzymane w pomieszczeniach zamkniętych lub na ogrodzonych 

nieruchomościach, zabezpieczonych przed ich niekontrolowanym wydostaniem się na zewnątrz. 

§ 17. Właściciele psów obowiązani są do wyprowadzania psów na smyczy i w kagańcu. Dopuszcza się 

puszczanie psów luzem w miejscach, gdzie nie powoduje to uciążliwości dla innych osób, pod warunkiem, 

że psy są  w kagańcu i pod nadzorem właściciela. Obowiązek wyprowadzania psów w kagańcu nie dotyczy 

psów  o wysokości do 30 cm w kłębie. 

§ 18. Zobowiązuje się właścicieli psów do sprzątania psich odchodów z klatek schodowych i innych 

pomieszczeń służących do wspólnego użytku, z chodników, ulic, trawników i innych terenów służących do 

użytku publicznego. 

Rozdział 7. 

Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,             

w tym, także zakaz ich utrzymywania na określonych obszarach   lub w poszczególnych 

nieruchomościach 

§ 19. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej wprowadza się całkowity zakaz chowu i trzymania 

zwierząt gospodarskich, z wyjątkiem ptactwa i królików. 

§ 20. Prowadzący hodowlę ptactwa lub królików zobowiązani są zapewnić: 

1) gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości, 

2) niepowodowanie przez prowadzoną hodowlę, wobec osób zamieszkujących na nieruchomości lub 

nieruchomościach sąsiednich, uciążliwości takich jak hałas, odory czy podobne czynniki, 

3) przestrzeganie zasad sanitarno-higienicznych. 
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Rozdział 8. 

Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania 

§ 21. 1. Obowiązkową deratyzację przeprowadza się na terenach budownictwa wielomieszkaniowego 

oraz miejscach gdzie prowadzona jest działalność w zakresie przetwórstwa i składowania żywności               

i produktów rolnych. 

2. Deratyzację przeprowadza się w okresie zwiększonej liczebności gryzoni. 

3. Ustala się, że deratyzacja winna być prowadzona w okresie wiosennym - miesiąc marzec i w okresie 

jesiennym - miesiąc październik. 

4. W przypadku wystąpienia zwiększonej populacji gryzoni, Rada może nakazać obowiązkową 

deratyzację na określonych terenach oraz ustala termin jej przeprowadzenia, właściciele nieruchomości 

obowiązani są niezwłocznie ją przeprowadzić. 
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