- tekst ujednolicony –

(Dz. Urz. Woj. Lub. 2020.2766 zm. Dz. Urz. Woj. Lub. 2020.4070)
Uchwała Nr XVII/110/2020
Rady Miejskiej

w Tyszowcach

z dnia 4 maja 2020 r.
w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Tyszowce”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 4 ust. 1 - 2a ustawy z 13

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010
z późn. zm.) - Rada Miejska w Tyszowcach, po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Lubelskim uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy

Tyszowce", stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XIX/125/2016 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 22 lipca

2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Tyszowce (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2016 r., poz. 3377, zm. z 2020 r. poz. 1128).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tyszowiec .

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

Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Załącznik do
Uchwały Nr XVII/110/2020
Rady Miejskiej w Tyszowcach
z dnia 4 maja 2020 r.
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tyszowce
Rozdział 1

Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na

terenie Gminy Tyszowce, zgodnie z wymaganiami art. art. 4 ust. 2 i 2a ustawy z 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 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 odpadów obejmujących:
1) papier i tekturę,
2) metale,

3) tworzywa sztuczne,
4) szkło,

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
6) bioodpady zielone i kuchenne,
7) odpady niebezpieczne,

8) przeterminowane leki i chemikalia,

9) 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,

10) zużyte baterie i akumulatory,

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
12) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
13) zużyte opony,

14) odpady budowlane i rozbiórkowe,
15) popiół z palenisk domowych.

2. Pozostałe, niewymienione w ust. 1, odpady komunalne powstałe na terenie

nieruchomości kwalifikuje się jako niesegregowane odpady komunalne (zmieszane).

3. Ustala się następujące zasady w zakresie selektywnego zbierania odpadów

komunalnych:
1) Papier

i

tekturę,

metale,

tworzywa

sztuczne,

szkło,

odpady

opakowaniowe

wielomateriałowe – umieszczać w pojemnikach lub workach przeznaczonych do
selektywnej zbiórki odpadów, a następnie przekazać podmiotowi odbierającemu
odpady podczas zbiórki lub dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych.

2) Bioodpady (odpady zielone i odpady kuchenne) – należy zbierać oddzielnie
w pojemniki lub worki przeznaczone do tego celu, luzem bez jakichkolwiek opakowań
i usuwać systematycznie poprzez przekazanie podmiotowi prowadzącemu działalność

w zakresie odbierania odpadów komunalnych podczas zbiórki lub przekazać do punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

3) Przeterminowane leki należy przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych.

4) Odpady niebezpieczne i chemikalia wydzielone z odpadów komunalnych należy
przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

5) 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

komunalnych.

należy

przekazać

do

punktu

selektywnego

zbierania

odpadów

6) Miejscem odbioru zużytych baterii są: placówki oświatowe położone na terenie Gminy
Tyszowce, Urząd Miejski oraz placówka Poczty Polskiej wyposażone w specjalne
pojemniki.

7) Zużyte akumulatory – przekazywać placówkom handlowym prowadzącym ich sprzedaż
lub dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

8) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe,

odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne oraz zużyte opony
(nie dotyczy opon pochodzących z działalności gospodarczej) nie wymagają
specjalnych pojemników do zbierania, należy gromadzić je oddzielnie i usuwać
systematycznie poprzez dostarczenie do punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych lub przekazać podmiotowi odbierającemu odpady podczas zbiórki.

9) Popiół

z

palenisk

domowych

–

umieszczać

w

pojemnikach

lub

workach

przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów i usuwać systematycznie poprzez

dostarczenie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub przekazać
podmiotowi odbierającemu odpady podczas zbiórki.

4. Obowiązek selektywnego zbierania odpadów przez właścicieli nieruchomości,

o których mowa w ust, 1 uznaje się za spełniony, gdy właściciel nieruchomości selektywne
zbiera i gromadzi w osobnych pojemnikach lub workach, usytuowanych na terenie swojej

nieruchomości i oddaje podmiotowi odbierającemu odpady lub do punktu selektywnego
zbierania odpadów, następujące frakcje odpadów:
1) papier tekturę,

2) metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
3) szkło,

4) bioodpady.

5. Niesegregowane odpady komunalne (zmieszane) należy gromadzić wyłącznie

w zamykanych i szczelnych pojemnikach lub kontenerach.

6. Odpady, o których mowa w ust. 4, właściciele nieruchomości obowiązani są zbierać

i umieszczać niezwłocznie po ich powstaniu, wyłącznie w pojemnikach lub workach
gromadzonych

w

jednym

miejscu

na

terenie

nieruchomości.

W

celu

utrzymania

w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów, właściciele
nieruchomości zobowiązani są do:

1) zabezpieczenia przed zalewaniem odpadów przez wody opadowe;

2) niedopuszczania do zalegania odpadów poza pojemnikami lub workami.

7. 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.

8. Właściciele nieruchomości są zobowiązani zapewnić pracownikom przedsiębiorcy

odbierającego odpady dostęp do pojemników, w sposób umożliwiający opróżnienie
pojemników bez narażenia na szkodę ludzi i mienia.

9. Wprowadza się możliwość kompostowania bioodpadów stanowiących odpady

komunalne w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych
budynkami jednorodzinnymi oraz zwalnia się właścicieli takich nieruchomości z obowiązku
wyposażenia nieruchomości w pojemnik/worki na te odpady.
10.

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi będący

osobami fizycznymi, którzy wskazali w deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi posiadanie przydomowego kompostownika, nie są objęci selektywną
zbiórką bioodpadów z miejsc ich wytwarzania

§ 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 polega na usunięciu ich

w miejsca niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów.

3. Lód, którego nie udało się usunąć należy posypać piaskiem lub innym stosownym

środkiem w celu zlikwidowania jego śliskości.

§ 4. Mycie i naprawa pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami

naprawczymi:

1) zezwala się na mycie pojazdów samochodowych na terenie nieruchomości przy

pomocy środków ulegających biodegradacji, a powstające ścieki odprowadzane są do
kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego,

2) drobne naprawy pojazdów samochodowych związane z bieżącą eksploatacją
pojazdów poza warsztatami naprawczymi, są dozwolone na terenie nieruchomości pod
warunkiem, że nie spowodują zanieczyszczenia wód lub gleby oraz uciążliwości dla
sąsiednich nieruchomości.

Rozdział 3

Rodzaje, minimalna pojemność, warunki rozmieszczania i utrzymania pojemników

przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na
drogach publicznych

§ 5. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są dostosować ilość i pojemność

pojemników do liczby osób zamieszkujących lub przebywających na terenie nieruchomości
oraz do ilości i rodzaju wytworzonych odpadów.

2. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów należy zastosować pojemniki lub worki

w następujących kolorach:

1) zielonym, w zakresie obejmującym pojemniki do gromadzenia szkła,

2) niebieskim, w zakresie obejmującym pojemniki do gromadzenia papieru i tektury,

3) żółtym, w zakresie obejmującym pojemniki do gromadzenia tworzyw sztucznych
i metalu,

4) brązowym, w zakresie obejmującym pojemniki do gromadzenia komunalnych odpadów
ulegających biodegradacji (bioodpady),

5) szarym lub czarnym, w zakresie obejmującym pojemniki do gromadzenia popiołu lub

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Każdy rodzaj z tych odpadów
gromadzony winien być w oddzielnym pojemniku.

3. Pojemniki lub worki na odpady muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające

rodzaj gromadzonych odpadów. W przypadku pozostałych odpadów komunalnych zbieranych

na terenie nieruchomości, pozbywanie odpadów odbywa się poprzez przekazanie odpadów

podmiotowi prowadzącemu zbiórkę lub dostarczenie do punktu selektywnego zbierania
odpadów komunalnych wskazanego przez gminę.

4. Określa się następujące rodzaje pojemników lub worków przeznaczonych do

zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości prywatnych i przeznaczonych do
użytku publicznego oraz na drogach publicznych:

1) pojemniki na odpady o pojemności 60 litrów (l);
2) pojemniki na odpady o pojemności 120 l;
3) pojemniki na odpady o pojemności 240 l;

4) pojemniki na odpady o pojemności 1100 l;

5) pojemniki (KP 5, KP 7, KP 10) o pojemności od 5 do 10 m3;

6) worki wykonane z folii polietylenowych LDPE lub HDPE o grubości dostosowanej do

ilości i rodzaju odpadów, uniemożliwiającej rozerwanie się worka oznaczone
odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadu selektywnie
zbieranego, o rozmiarach: 35 l, 60 l, 120 l i 240 l;

7) kosze uliczne o pojemności co najmniej 30 l. uwzględniając, że;

a) odległość między koszami ustawionymi na terenach służących do użytku
publicznego przeznaczonych dla ruchu pieszych – nie może przekraczać 300 m,

b) na przystankach komunikacyjnych kosze na odpady należy lokalizować w obrębie
wiaty przystankowej, a jeżeli nie ma wiaty, w sąsiedztwie oznaczenia przystanku.

§ 6. Określa się minimalną pojemność pojemnika lub worka przeznaczonego do

zbierania na terenie nieruchomości odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości
zamieszkałych – w budynkach jednorodzinnych - jeżeli z takiego pojemnika lub worka
korzysta:
1)

nie więcej niż dwie osoby – o pojemności 60 l;

3)

od 5 do 7 osób włącznie – o pojemności 240 l;

2)
4)

od 3 do 4 osób włącznie – o pojemności 120 l;
od 8 do 10 osób – o pojemności 240 l i 120 l;

§ 7. Określa się dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

w budynkach jednorodzinnych, minimalną pojemność pojemnika lub worka przeznaczonego
do zbierania na terenie nieruchomości odpadów:

1) papieru i tektury, jeżeli z takiego pojemnika lub worka korzysta:
a) nie więcej niż dwie osoby – o pojemności 35 l,
b) od 3 do 4 osób włącznie – o pojemności 60 l,

c) od 5 do 7 osób włącznie – o pojemności 120 l,
d) od 8 do 10 osób – o pojemności 120 l i 35 l,

2) szkła, jeżeli z takiego pojemnika lub worka korzysta:
a)

nie więcej niż dwie osoby – o pojemności 35 l,

b)

od 3 do 4 osób włącznie – o pojemności 60 l,

d)

od 8 do 10 osób – o pojemności 120 l i 35 l,

a)

do 4 osób włącznie – o pojemności 120 l,

c)

od 5 do 7 osób włącznie – o pojemności 120 l,

3) tworzywa sztucznego i metalu, jeżeli z takiego pojemnika lub worka korzysta:
b)

od 5 do 10 osób włącznie – o pojemności 240 l,

4) odpadów ulegających biodegradacji, jeżeli z takiego pojemnika lub worka korzysta:
a)
b)

do 4 osób włącznie – o pojemności 120 l,

od 5 do 10 osób włącznie – o pojemności 240 l.

§ 8. 1. Określa się dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w zabudowie

wielorodzinnej, minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie
nieruchomości odpadów komunalnych, jeżeli z tego pojemnika korzysta:
1) nie mniej niż 10 do 15 osób włącznie – o pojemności 2 x 240 l,
2) od 16 do 25 osób włącznie – o pojemności 1100 l,
3) od 26 do 40 osób – o pojemności 1100 L i 240 l,

2. Ust. 1 stosuje się odpowiednio do pojemników, z których korzysta większa liczba

osób niż określona w ust. 1.

§ 9. 1. Określa się dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w zabudowie

wielorodzinnej, minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do selektywnego zbierania
na terenie nieruchomości odpadów komunalnych:

1) papieru i tektury, jeżeli z takiego pojemnika korzystają:
a)

nie mniej niż 10 do 15 osób włącznie – o pojemności 240 l,

c)

od 26 do 40 osób –o pojemności 2 x 240 l;

b)

od 16 do 25 osób włącznie – o pojemności 240 l i 60 l,

2) szkła, jeżeli z takiego pojemnika korzystają:
a)

nie mniej niż 10 do 15 osób włącznie – o pojemności 240 l,

c)

od 26 do 40 osób – o pojemności 2 x 240 l;

a)

nie mniej niż 10 do 15 osób włącznie – o pojemności 240 l,

c)

od 26 do 40 osób – o pojemności 2 x 240 l;

a)

nie mniej niż 10 do 15 osób włącznie – o pojemności 240 l,

c)

od 26 do 40 osób – o pojemności 2 x 240 l;

b)

od 16 do 25 osób włącznie – o pojemności 240 l i 60 l,

3) tworzywa sztucznego i metalu, jeżeli z takiego pojemnika korzystają:
b)

od 16 do 25 osób włącznie – o pojemności 240 l i 120 l,

4) odpadów ulegających biodegradacji, jeżeli z takiego pojemnika korzystają:
b)

od 16 do 25 osób włącznie – o pojemności 240 l i 60 l,

2. Ust. 1 stosuje się odpowiednio do właścicieli nieruchomości zamieszkałych

w zabudowie wielorodzinnej, jeżeli z pojemnika przeznaczonego do zbierania odpadów
korzysta więcej osób, niż określono w poszczególnych punktach ust. 1.

§ 10. 1. Pojemniki należy umieszczać na terenie nieruchomości, z której zbierane są

odpady.

2. W celu zapewnienia należytego stanu sanitarnego pojemników do gromadzenia

odpadów właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania ich w czystości, mycia
i dezynfekowania, co najmniej jeden raz w miesiącu w okresie od kwietnia do października.
Rozdział 4

Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 11. 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 lub workach, a następnie odebranie
ich przez odbierającego odpady.

§ 12. 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.

§ 13. 1. Odbieranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz

bioodpadów stanowiących odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, w okresie od
kwietnia do października będzie prowadzone:

1) raz na tydzień – od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w zabudowie
wielolokalowej,

2) raz na dwa tygodnie – od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w zabudowie
jednorodzinnej.

2. Odbieranie

niesegregowanych

(zmieszanych)

odpadów

komunalnych

oraz

bioodpadów stanowiących odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, w okresie od
listopada do marca będzie prowadzone:

1) raz na dwa tygodnie – od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w zabudowie
wielolokalowej,

2) raz na miesiąc – od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w zabudowie
jednorodzinnej.

3. Odbierane od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów:

1) papieru i tektury – będzie prowadzone raz na dwa miesiące,

2) tworzywa sztucznego i metali – będzie prowadzone raz na dwa miesiące,
3) szkła – będzie prowadzone raz na dwa miesiące.
1)
2)

4. Odbierane od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranego popiołu:

w okresie od 1 października do 30 kwietnia - będzie prowadzone raz na miesiąc,
w okresie od 1 maja do 30 września - będzie prowadzone raz na dwa miesiące.

5. Odbierane

od

właścicieli

nieruchomości

zużytego

sprzętu

elektrycznego

i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych
i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne oraz zużytych opon (nie dotyczy opon
pochodzących z działalności gospodarczej) - będzie prowadzone raz na dwa miesiące.

§ 14. 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.

Rozdział 5

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 15. W oparciu o zapisy wojewódzkiego planu gospodarki odpadami podejmowane

będą działania dotyczące:

1) podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie zapobiegania powstawaniu

odpadów, w tym odpadów ulegających biodegradacji,

2) promowanie prawidłowego sposobu postępowania z odpadami komunalnymi, w tym

selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych.

3) wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów.
Rozdział 6

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe
§ 16. 1. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do

sprawowania właściwej opieki nad zwierzętami, w tym nie pozostawiania ich bez dozoru, jeżeli

zwierzę nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym w sposób
uniemożliwiającym samodzielne wydostanie się z niego.

2. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do utrzymywania

tych zwierząt w sposób nie stwarzający uciążliwości lub zagrożenie dla osób znajdujących się
w sąsiednich lokalach lub nieruchomościach.

3. Na terenach użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy,

natomiast rasy psów uznawanych za agresywne mogą być wyprowadzane tylko na smyczy i w
kagańcu.

4. Właściciele lub opiekunowie zwierząt są zobowiązani do niezwłocznego usuwania

zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w pomieszczeniach służących do użytku
publicznego, a także na terenach użytku publicznego takich jak parki, chodniki, ulice, skwery

i zieleńce, poprzez usunięcie tej nieczystości i wrzucenie do koszy ulicznych lub pojemników

na odpady niesegregowane (zmieszane).

Rozdział 7

Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej

§ 17. 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:

1) zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów
i nieczystości w sposób z godny 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
§ 18. 1. Obszarami podlegającymi obowiązkowej deratyzacji są nieruchomości:

1) na których prowadzona jest hodowla zwierząt,

2) związane z handlem i magazynowaniem artykułów spożywczych,
3) zajęte pod wielolokalowej budownictwo mieszkaniowe.

2. Deratyzację przeprowadza się dwa razy w roku w miesiącach marzec – kwiecień

i wrzesień – październik.

