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UCHWAŁA NR XXIV/165/2021
RADY GMINY DZIERZKOWICE
z dnia 5 listopada 2021 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dzierzkowice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, ze zm.) oraz art. 4 ust. 1,2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888, ze zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kraśniku, Rada Gminy Dzierzkowice uchwala co następuje:
§ 1. Uchwala się „Regulamin czystości i porządku
w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

na

terenie

Gminy

Dzierzkowice”

§ 2. 1. Traci moc uchwała Nr XVIII/120/2020 Rady Gminy Dzierzkowice z dnia 18 grudnia 2020 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dzierzkowice.
2. Traci moc uchwała Nr XIX/133/2021 Rady Gminy Dzierzkowice z dnia 09 marca 2021 r. w sprawie
zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dzierzkowice.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierzkowice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady
Dariusz Latos
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIV/165/2021
Rady Gminy Dzierzkowice
z dnia 5 listopada 2021 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE
GMINY DZIERZKOWICE

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1.

Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Dzierzkowice, zgodnie z wymaganiami art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.).
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.
§ 2.
1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do utrzymania czystości i porządku na terenie

nieruchomości w szczególności poprzez prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych.
2. Ustala się frakcje odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych selektywnie od
właścicieli nieruchomości:
1) papier i tektura, w tym odpady opakowaniowe z papieru i tektury,
2) metale i tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z metali, tworzyw
sztucznych
i wielomateriałowe,
3) szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,
4) odpady ulegające biodegradacji - bioodpady,
3. Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmowane są następujące
frakcje odpadów pochodzące z nieruchomości zamieszkałych:
a) papier,
b) metale,
c) tworzywa sztuczne,
d) szkło,
e) odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady,
f) odpady niebezpieczne,
g) przeterminowane leki,
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h) chemikalia,
i) 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,
j) zużyte baterie i akumulatory,
k) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
l) odpady wielkogabarytowe ( meble, fotele, łóżka, duże zabawki, stoły, krzesła,
okna, drzwi, dywany, chodnik, wykładzina PCV),
m) zużyte opony - w ilości 4 sztuki rocznie od nieruchomości,
n) odpady budowlane i rozbiórkowe - w ilości do 1 m³ rocznie od nieruchomości,
o) tekstylia i odzież.
Pozostałe, niewymienione w ust. 2 i 3, odpady komunalne powstałe na terenie
nieruchomości kwalifikuje się jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
pozostałe z procesu segregacji odpadów komunalnych.
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do gromadzenia odpadów komunalnych i
przekazywania ich do odbioru według następujących zasad selektywnej zbiórki:
1) odpady komunalne o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, w skład których wchodzi papier,
tektura, odpady opakowaniowe z papieru i tektury, będą zbierane jako papier,
2) odpady komunalne o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2, w skład których wchodzą
odpady z metali, odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w
tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe
wielomateriałowe, będą zbierane jako metale i tworzywa sztuczne,
3) odpady komunalne o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 3, w skład której wchodzą odpady
ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, będą zbierane jako szkło,
4) odpady komunalne o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 4 będą zbierane jako odpady
ulegające biodegradacji (BIO),
5) pozostałe odpady z wyłączeniem odpadów o których się mówi w § 2 ust. 2 i 3 będą
zbierane jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
Odpady opakowaniowe z papieru i tektury, metali, tworzyw sztucznych, przed wrzuceniem
do pojemnika lub worka należy, w miarę możliwości, zgnieść, celem zmniejszenia ich
objętości.
Opakowania po żywności i inne, które uległy zabrudzeniu, należy przed włożeniem do
właściwego pojemnika lub worka opróżnić z zawartości.
Posegregowane odpady komunalne, w szczególności bioodpady i szkło należy umieszczać
luzem w pojemnikach lub w workach (bez dodatkowych opakowań).
Podmioty dysponujące nieruchomością mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu z
chodników oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku
publicznego poprzez:
1) niezwłoczne usunięcie przeszkód lub zagrożeń w sposób niezakłócający ruchu
pieszych i pojazdów,
2) usuwanie z części nieruchomości zanieczyszczeń i zabezpieczenie przed ich
przemieszczaniem się na jezdnię,
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10. 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.
11. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może dotyczyć
jedynie drobnych napraw i odbywać się wyłącznie pod warunkiem niezanieczyszczania
środowiska, usuwania powstających odpadów.
12. Odprowadzanie nieczystości ciekłych do istniejącej sieci kanalizacyjnej, przydomowej
oczyszczalni ścieków bądź gromadzenie ich w zbiornikach bezodpływowych.
Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych oraz warunki rozmieszczenia tych pojemników i utrzymania ich
w odpowiednim stanie.
§ 3.
1. Ustala się następujące rodzaje urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości, w miejscach przeznaczonych do użytku
publicznego oraz na drogach publicznych:
1) pojemniki o pojemnościach: 120 l, 240 l, 1100 l i 2500 l,
2) worki o minimalnej pojemności 60 l,
3) kosze uliczne o minimalnej pojemności 30l.
2. Dla potrzeb selektywnego zbierania odpadów komunalnych stosuje się następujące
oznakowania kolorystyczne pojemników i worków:
1) kolor niebieski – papier,
2) kolor zielony – szkło,
3) kolor żółty – metale i tworzywa sztuczne,
4) kolor brązowy – bioodpady.
3. Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności: chodnikach,
parkach, placach, przystankach, odpady komunalne powinny być zbierane w koszach
przeznaczonych do tego celu o pojemności minimalnej 30 l. Ilość rozstawionych koszy
powinna zapewnić utrzymanie porządku i czystości w miejscach publicznych.
§ 4.
1. Odpady komunalne pochodzące z nieruchomości należy gromadzić w workach,
pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemności zapewniającej niedopuszczenie do
ich przepełnienia, uwzględniając częstotliwość ich usuwania z terenu nieruchomości:
1) dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych:
a) do 4 osób – pojemnik 120l,
b) od 5 do 8 osób – pojemnik 240l,
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c) powyżej 8 osób – wielokrotność pojemnika 120/240l,
2) dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych:
a) dla szkół – pojemnik co najmniej 1100l,
b) dla przedszkoli - pojemnik co najmniej 1100l,
c) dla lokali handlowych – co najmniej pojemnik 240l,
d) dla lokali gastronomicznych – co najmniej pojemnik 240l,
e) dla instytucji użyteczności publicznej – co najmniej 240l,
f) dla zakładów produkcyjnych i rzemieślniczych – co najmniej 240l,
§ 5.
1. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy umieszczać w miejscach na terenie
nieruchomości, przystosowanych do tego celu:
a) pojemniki do zbierania odpadów należy ustawiać w miejscu dostępnym dla osób
korzystających z pojemnika oraz przedsiębiorcy odbierającego odpady, bez
konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości, do którego możliwy jest
dojazd pojazdem do transportu odpadów z zastrzeżeniem pkt. b,
b) w przypadku braku możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca ustawienia
pojemników do zbierania odpadów, pojemniki należy wystawić w dniu odbioru, na
chodnik lub drogę przed wejściem na teren nieruchomości lub udostępnić w sposób
uzgodniony z przedsiębiorcą odbierającym odpady,
c) worki lub pojemniki należy ustawiać tak, aby nie stwarzały one zagrożenia dla
innych użytkowników ciągów komunikacyjnych, bezpieczeństwu ruchu drogowego,
tak aby uniemożliwiać rozrywanie worków przez zwierzęta i wywracanie
pojemników przez wiatr,
d) pojemniki o pojemności powyżej 1100 l powinny być ustawione tak, aby umożliwić
dojazd do nich samochodu przystosowanego do odbierania odpadów komunalnych.
2. Worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów należy umieszczać w miejscu
ustawiania pojemników lub innym miejscu uzgodnionym z odbiorcą odpadów wyłącznie w
dniu wskazanym w harmonogramie odbioru danego rodzaju odpadów.
3. Właściciele nieruchomości obowiązani są do utrzymywania pojemników na odpady w
dobrym stanie technicznym i sanitarnym poprzez dokonywanie dezynfekcji i dezynsekcji,
okresowych przeglądów i konserwacji stosownie do potrzeb oraz wymiany pojemników w
przypadku uszkodzenia lub zniszczenia uniemożliwiającego ich dalsze użytkowanie.
Rozdział 4.
Wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiące odpady komunalne w
kompostownikach przydomowych.
§ 6.
1. Wprowadza się możliwość kompostowania bioodpadów w kompostownikach
przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi.
2. Zwalnia się właścicieli nieruchomości posiadających kompostownik z obowiązku
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wyposażenia nieruchomości w worki lub pojemniki na bioodpady stanowiące odpady
komunalne.
3. Wymóg kompostowania bioodpadów, o których mowa w § 6 ust. 1 uważa się za spełniony
jeżeli bioodpady kompostowane są w wydzielonym i przeznaczonym do tego
kompostowniku położonym na terenie nieruchomości, której dotyczy zwolnienie o którym
mowa w § 6 ust.2
Rozdział 5.
Wymagania z zakresu utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym
miejsc gromadzenia odpadów
§ 7.
Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymania miejsc gromadzenia odpadów w
należytym stanie sanitarnym, porządkowym, umożliwiającym korzystanie z nich bez przeszkód
i bez stwarzania zagrożeń dla zdrowia użytkowników poprzez:
a) zabezpieczenia przed dostępem zwierząt,
b) zabezpieczenie przed zalewaniem przez wody opadowe,
c) nie dopuszczania do zalegania odpadów poza pojemnikami lub workami.
Rozdział 6.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z
terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
§ 8.
1. Określa się, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
z budynków mieszkalnych jednorodzinnych:
1) Pozostałe z procesu segregacji – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne –
odbierane raz w miesiącu.
2) Odpady zebrane selektywnie:
a) bioodpady - odbierane raz w miesiącu.
b) metale i tworzywa sztuczne – odbierane raz w miesiącu.
c) papier i tektura – odbierane raz w miesiącu.
d) szkło – odbierane raz w miesiącu.
2. Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
z budynków wielolokalowych:
1) Pozostałe z procesu segregacji – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne –
odbierane raz w miesiącu.
2) Odpady zebrane selektywnie:
a) bioodpady - odbierane raz w miesiącu.
b) metale i tworzywa sztuczne – odbierane raz w miesiącu.
c) papier i tektura – odbierane raz w miesiącu.
d) szkło – odbierane raz w miesiącu.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

–7–

Poz. 4796

3. Częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe powinna
uniemożliwiać przepełnienie zbiornika i wylewania się nieczystości na powierzchnię terenu,
do gruntu lub wód i nie może się odbywać rzadziej niż dwa razy w roku.
4. Nieczystości ciekłe odprowadzane są do sieci kanalizacyjnej, zbiorników
bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni.
Rozdział 7.
Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarowania Odpadami dla
województwa lubelskiego.
§ 9.
1. Właściciele nieruchomości winni zapobiegać powstawaniu odpadów i 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 niniejszym regulaminie.
2. Odpady ulegające biodegradacji, powstające w gospodarstwach domowych w zabudowie
jednorodzinnej powinny być w miarę możliwości w pierwszej kolejności wykorzystywane
przez mieszkańców we własnym zakresie poprzez kompostowanie w przydomowych
kompostownikach.
3. Odpady komunalne zbierane selektywnie powinny być gromadzone i transportowane w
sposób zapobiegający ich zmieszaniu.
5. Sposób zbierania odpadów musi być odpowiedni dla przyjętych w instalacjach
zagospodarowania technologii przekształcania odpadów, do których odpady będą
kierowane.
6. Gmina Dzierzkowice prowadzi działania w kierunku całkowitego wyeliminowania
praktyki nielegalnego składowania odpadów.
7. Gmina Dzierzkowice dąży do maksymalnego zwiększenia masy odpadów komunalnych
poddawanych recyklingowi tak, aby możliwe było osiągnięcie założonych celów w tym
zakresie.
Rozdział 8.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do użytku publicznego.
§ 10.
1. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych ponoszą pełną odpowiedzialność za
zachowanie swoich zwierząt i są zobowiązani do nie pozostawiania ich bez dozoru, jeżeli
zwierzę nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym w
sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się z niego.
2. Właściciele lub opiekunowie psów, a w szczególności psów rasy uznanej za agresywne

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

–8–

Poz. 4796

oraz innych zwierząt domowych są zobowiązani do:
a) nie pozostawiania bez nadzoru i zapewnienia ochrony przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla innych ludzi,
b) oznakowania w miejscu widocznym tabliczki ostrzegawczej na bramie lub furtce
wejściowej na teren ogrodzonej posesji, na której utrzymywane jest zwierzę mogące
stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego.
3. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy:
a) stały i skuteczny dozór nad zwierzętami,
b) dopilnowania aby pies wyprowadzany był na uwięzi w obroży, a w przypadku ras
uznawanych za agresywne lub w inny sposób zagrażający otoczeniu – na smyczy i
w kagańcu.
4. Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu, w miejscu
mało uczęszczanym przez ludzi i tylko wtedy, gdy opiekun psa ma możliwość
sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem; nie dotyczy to psów ras
uznanych za agresywne.
5. Właściciele lub opiekunowie zwierząt zobowiązani są do usuwania zanieczyszczeń
spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach
przeznaczonych do wspólnego użytku.
Rozdział 9.
Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej.
§ 11.
1. Zabrania się utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej.
2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej tj. terenach zajętych przez
budownictwo jednorodzinne, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich po
spełnieniu następujących warunków:
1) posiadania budynków inwentarskich,
2) ogrodzenia terenu hodowli,
3) uprzątaniu odchodów zwierząt gospodarskich pozostawionych podczas ich
przeprowadzania przez ulice i inne tereny przeznaczone do wspólnego użytku.
Rozdział 10.
Obszary podlegającej obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania.
§ 12.
1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji na terenie
nieruchomości 2 razy w ciągu roku w następujących terminach:
I - w okresie wiosennym od 01 marca do 31 marca
II - w okresie jesiennym od 01 października do 31 października
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a) w zabudowie wielorodzinnej, placówek żywienia zbiorowego, placówek
oświatowych i kulturalno – oświatowych, obiektów handlowych, usługowych,
magazynów, urzędów i biur, zespołów opieki zdrowotnej i opieki społecznej
b) w zabudowie jednorodzinnej
2. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni stwarzającej zagrożenie sanitarne, Rada
Gminy Dzierzkowice w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem
Sanitarnym określi obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz termin jej
przeprowadzenia

Rozdział 11.
Postanowienia końcowe.
§ 13.
Informacje z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi udostępnione są na stronie
internetowej
Gminy pod adresem: www.dzierzkowice.pl w zakładce gospodarka odpadami.

