
R.ADA GMINY
ŚWILCZA UCHWAŁA Nr Xl62/2015

Rady Gminy Świlcza

z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Świlcza.

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzyman iu czystości i porządku

w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późno zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 16 marca

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn o zm.) ; po zasięgnięciu opinii

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie - Rada Gminy stanowi , co następuje :

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Świlcza dotyczące :

1) wymagań dotyczących prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych,
uprzątania błota , śn iegu , lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do
użytku publicznego a także mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i
warsztatami naprawczymi ;

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych
pojemników, a także utrzymania ich w odpowiednim stanie sanitarnym , porządkowym i
technicznym;

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadam i;

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych
do wspólnego użytku ;

6) wymagań przy utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych
nieruchomościach ;

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

Rozdział 2

Wymagania dotyczące prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów
komunalnych, uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości

służących do użytku publicznego a także mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza
myjniami i warsztatami naprawczymi

§ 2. Właściciele n ieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania, a
przedsiębiorca odbierający odpady - do odbierania następujących odpadów:

1) papieru;
2) szkła ;

3) tworzywa sztucznego ;
4) metali;
5) opakowań wielomateriałowych ;

6) przeterminowanych leków i chemikaliów;
7) zużytych baterii i akumulatorów;
8) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ;
9) odpadów wielkogabarytowych;
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10) drobnych odpadów budowlanych i rozbiórkowych;
11) zużytych opon;
12) odpadów ulegających biodegradacji i odpadów zielonych;
13) popiołu pochodzącego z instalacji domowego ogrzewania;
14) zmieszanych odpadów komunalnych .

§ 3. 1. Błoto , śnieg , lód oraz inne zanieczyszczenia uprzątnięte z chodników powinny być złożone

w miejscu umożliwiającym ich zabranie i nie powodującym zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów.

2. Sople lodu zwisające z okapów, rynien, i innych części elewacji oraz nawisy śniegu z dachu
stwarzające zagrożenie dla przechodniów winny być usuwane na bieżąco , w miarę pojawiania się .

§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami, z wyłączeniem pojazdów o masie własnej

powyżej 3,5 tony, może odbywać się wyłącznie na własnej nieruchomości pod warunk iem:

1) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej
lub zbiornika bezodpływowego (szczelnego szamba);

2) dokonywania tych czynności na wydzielonych , utwardzonych częściach nieruchomości przy
użyciu środków ulegających biodegradacji.

2. Zabrania się mycia samochodów poza myjniami oraz w miejscach przeznaczonych do użytku

publicznego a w szczególności na: chodnikach , ulicach, zieleńcach , parkingach , placach, terenach
leśnych , w pobliżu zbiorników wodnych i rzek.

§ 5. Prowadzenie napraw pojazdów mechanicznych poza warsztatami samochodowymi może
odbywać się wyłącznie w zakresie obejmującym drobne naprawy własnych pojazdów oraz pod
warunkiem:

1) niepowodowania uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości oraz negatywnego
oddziaływania na środowisko , w tym emisj i hałasu i spalin;

2) gromadzenia powstających odpadów w pojemnikach do tego przeznaczonych;

3) zabezpieczenia przed przedostawaniem się płynów samochodowych do środowiska.

§ 6. Spalanie odpadów biodegradowalnych w kotłach centralnego ogrzewania jest niedozwolone.

Rozdział 3

Rodzaje i minimalna pojemnosc pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości i drogach publicznych oraz warunki ich
rozmieszczenia i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowymitechnicznym.

§ 7. 1. Do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych stosuje się pojemniki o pojemności :

120 litrów, 240 litrów oraz 1100 litrów.

2. Pojemniki powinny posiadać konstrukcję umożliwiająca ich opróżnianie mechanizmem
załadowczym pojazdów odbierających odpady oraz powinny spełniać wymagan ia Polskiej Normy PN
EN 840 lub posiadać deklaracje zgodności wystawioną przez producenta zgodnie z ustawą z dnia 30
sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z późn o zm.).

3. Dopuszcza się zbieranie odpadów komunalnych zmieszanych w workach koloru czarnego o
pojemności 120 litrów, w sytuacji, gdy wytworzona ich i lość przekracza pojemność pojemnika.

4. Przy drogach publicznych stosuje się pojemniki - kosze uliczne o pojemności, co najmniej
30 litrów.

§ 8. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia

nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne dostosowując ich i l ość i pojemność do własnych

potrzeb.

2. Minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbieran ia zmieszanych odpadów
komunalnych ustala się na 120 litrów.

§ 9. Do gromadzenia odpadów zbieranych selektywnie stosuje się - opatrzone nadrukiem
zawierającym informację o rodzaju odpadów, do gromadzenia których są przeznaczone - worki o
pojemności 120 lub 240 litrów koloru:
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1) brązowego - na bioodpady;

2) zielonego - na szkło ;

3) żółtego - na papier, metal, tworzywa sztuczne i odpady wielomateriałowe ;

4) popielatego - na popiół.

§ 10. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązan i są udostępnić pojemniki oraz work i przeznaczo
ne do zbierania odpadów komunalnych na czas odbierania tych odpadów poprzez ich wystawien ie w
miejscu umożliwiającym swobodny do nich dojazd i dostęp pracowników przedsiębiorcy

odbierającego odpady.

2. W przypadku, gdy dojazd do nieruchomości z przyczyn prawnych lub technicznych jest
niemożliwy , właściciel nieruchomości powinien w dniu odbioru odpadów wystawić pojemnik w miejscu
uzgodnionym z przedsiebiorcą odbierającym odpady.

§ 11. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie
sanitarnym, porządkowym , technicznym poprzez:

1) wrzucanie do pojemników wyłączn ie odpadów do nich przeznaczonych ;

2) zamykanie pojemników wyposażonych w celu zabezpieczenia odpadów przed dostępem wód
opadowych oraz zwierząt;

3) poddawanie pojemników okresowemu myciu i oczyszczaniu;

4) naprawę ich szczelności ;

5) opisanie pojemnika nazwą miejscowości (i ulicy jeżeli jest nadana) oraz numerem porządkowym

nieruchomości lub - jeżeli nieruchomość nie ma nadanego numeru porządkowego - numerem
działki.

Rozdział 4

Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych

z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 12. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych :

1) od właściciel i n ieruchomości, nie rzadziej niż :

a) raz na dwa tygodnie - w przypadku zmieszanych odpadów komunalnych a także zbieranych
selektywnie: papieru, tworzyw sztucznych , szkła , opakowań wielomateriałowych , odpadów
ulegających biodegradacji , odpadów zielonych i popiołów pochodzących z instalacji domowego
ogrzewania,

b) dwa razy w roku - w przypadku przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i
akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego , zużytych opon oraz odpadów
wielkogabarytowych ,

2) z terenów służących do użytku publicznego (opróżnianie koszy ulicznych i innych pojemników) 
nie rzadziej, n iż raz na dwa tygodnie .

§ 13. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się zebranych odpadów
komunalnych z terenu nieruchomości zgodnie z - ogłoszonym na stronie internetowej Gminy Świlcza

oraz dostarczonym każdemu z właścicieli - harmonogramem odbioru odpadów, w sposób
gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości, a mianowicie :

1) z zastrzeżeniem ust. 2, zebrane w stosownych workach odpady takie jak papier, szkło , tworzywa
sztuczne, opakowania wielomateriałowe , odpady biodegradowalne oraz popiół należy wystawić

przed posesję w terminie podanym w harmonogramie w sposób umożliwiający ich sprawny odbiór;

2) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opady wielkogabarytowe oraz zużyte opony należy

wystawić przed posesję w terminie podanym w harmonogramie w sposób umożliwiający ich
sprawny odbiór lub dostarczyć własnym staraniem i na własny koszt do Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych, zwanego dalej "PSZOK";

3) odpady remontowe i rozbiórkowe , przeterminowane leki, chemikalia (farby rozpuszczalniki , oleje
odpadowe itp.), zużyte baterie i akumulatory oraz odpady metalowe - należy dostarczyć własnym

staraniem i na własny koszt do PSZOK.
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2. Odpady biodegradowal ne (odpady kuchenne , ogrodowe, zielone) będą odb ierane z posesj i w
ilości nie większej n iż 1m3. Wieksze ich ilości można poddać kompostowaniu na terenie
nieruchomości lub dostarczyć , własnym staraniem i na własny koszt , do PSZOK.

§ 14. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe obowiązani są do
pozbywania s ię nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie
dopuszczając do ich przepełn ia n ia się oraz gwarantujący zachowan ie czystości i porządku na terenie
nieruchomości.

Rozdział 5

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 15. Kompostowan ie we własnym zakresie odpadów ulegających biodegradacj i w przydomo
wych kompostownikach (z wyłączeniem zabudowy wielolokalowej o dużej gęstości zaludnien ia)
winno być prowadzone w sposób niepowodujący uciążliwośc i dla nieruchomośc i sąsiednich i ich
mieszkańców, zanieczyszczen ia terenu oraz wód powierzchniowych i podziemnyc h.

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. Osoby utrzymujące psy i inne zwierzęta domowe są zobowiązane do podejmowania
niezbędnych środków ostrożności w celu wyel iminowan ia potencjalnych zagrożeń z ich strony dla
ludzi oraz w celu ochrony terenów użytku publicznego przed zanieczyszczen iem, a w szczególności

do:

1) wyprowadzania psów na tereny użytku publicznego wyłącznie na smyczy; zwoln ienie z tego
obowiązku dozwo lone jest tylko w miejscach mało uczęszczanych oraz pod waru nkiem nałożenia

psu kagańca ;

2) natychmiastowego uprząta nia zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę w miejsc u
publicznym; nie dotyczy to osób niewidomych korzystających z pomocy psa przewodn ika.

Rozdział 7

Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych

z produkcji rolniczej

§ 17. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie powinny być

utrzymane w pomieszczen iach zamkniętych lub na terenie ogrodzonym, skutecznie
uniemoż liwiającym ich samodzielnym wydostan ie s ię poza teren nieruchomości.

§ 18. 1. Zwierzęta gospodarskie winny być utrzymywane w stosownych pomieszczeniach, w
sposób zapewniający jak najmniejszą uciąż l iwość dla otoczenia, w szczególności poprzez
wyeliminowanie ryzyka przedostawania s ię do wód powierzchniowych i podziemnych nieczystości

powstałych podczas ich chowu.

2. Właściciel padłego zwierzęcia lub właściciel nieruchomości , na której znajduje się padłe

zwierzę winien niezwłoczn ie usunąć je za pośrednictwem podmiotów świadczących usługi w zakresie
zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów pochodzen ia zwierzęcego .
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Rozdział 8

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i term iny jej przeprowadzania

§ 19. 1. Obowiązkowi deratyzacj i podlegają:
1) obiekty i magazyny wykorzystywane do przechowywania lub składowania produktów rolno

spożywczych oraz do celów gospodarki odpadami;
2) budynk i, w których utrzymywane są zwierzęta gospodarskie,
3) altany śmieciowe i korytarze piwnic w terenie zabudowy wielorodz innej ,

2. Deratyzację przeprowadza się w miesiącach od marca do kwietnia oraz od październ ika do
listopada poprzez ustawienie odpow iednich pojemników ze środ kami do deratyzac j i.

Rozdział 9

Postanowienia końcowe

§ 20. Traci moc uchwała Nr XXXIII/255/2013 Rady Gminy Świlcza dnia z dnia 25 styczn ia 2013 r.
w sprawie Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na Teren ie Gminy Świlcza (Dz. Urz. Woj.
Podkarpackiego z 2013 r., poz. 546 oraz z 2014 r., poz. 1801).

§ 21 . Wyko nanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 styczn ia 2016 r., po uprzednim jej ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpack iego.

PRZEWODNICZĄCY
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