
UCHWAŁA NR XVII/96/2016
RADY GMINY DZIERZKOWICE

z dnia 15 września 2016 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 2016 r. poz. 446) w zw. z art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 250) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Kraśniku Rada Gminy Dzierzkowice uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się „Regulamin czystości i porządku na terenie Gminy Dzierzkowice” w brzmieniu 
stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XVI/86/2016 Rady Gminy Dzierzkowice z dnia 30 czerwca 2016r. 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

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 5 października 2016 r.

Poz. 3932



Załącznik Nr 1   

do Uchwały Nr XVII/96/2016 

Rady Gminy Dzierzkowice 

z dnia 15 września 2016 r. 

  

 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE 

GMINY DZIERZKOWICE 

 

 

Rozdział 1. 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości. 

 

§1 

Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku oraz należyty stan 

sanitarno-higieniczny na terenie nieruchomości poprzez: 

 

1) gromadzenie odpadów komunalnych zmieszanych (niesegregowanych) w pojemnikach o 

pojemności i liczbie uzależnionej od ilości osób zamieszkujących nieruchomość lub 

przebywających na terenie nieruchomości oraz od ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów, 

przy czym właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w 

pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych; 

2) prowadzenie na terenie nieruchomości selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, przy 

czym właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w 

pojemniki lub worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 

3) odprowadzanie nieczystości ciekłych do istniejącej sieci kanalizacyjnej, przydomowej 

oczyszczalni ścieków bądź gromadzenie ich w zbiornikach bezodpływowych, 

4) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z powierzchni chodników 

położonych wzdłuż nieruchomości.  

§2 

1. Na terenie Gminy Dzierzkowice obowiązuje selektywna zbiórka następujących frakcji 

odpadów komunalnych: 

a) papieru i tektury, 

b) metalu, 

c) tworzyw sztucznych i wielomateriałowych, 

d) szkła opakowaniowego bezbarwnego i kolorowego, 

e) przeterminowanych leków i chemikaliów, 

f) mebli i odpadów wielkogabarytowych, 

g) zużytych baterii i akumulatorów, 
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h) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

i) zużytych opon, 

j) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 

k) odpadów ulegających biodegradacji. 

 

2. Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania 

odpadów: 

a) papier i tektura, tworzywa sztuczne i wielomateriałowe, szkło opakowaniowe 

bezbarwne i kolorowe - umieszczać w pojemnikach lub workach przeznaczonych do 

selektywnej zbiórki odpadów, odpady opakowaniowe, jeżeli rodzaj materiału na to 

pozwala przed wrzuceniem do pojemnika lub worka należy zgnieść tak by, zachowały 

zmniejszoną objętość, 

b) metal – dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

c) meble i odpady wielkogabarytowe - dostarczyć do punktu selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych,  

d) zużyte baterie, akumulatory –zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – przekazać 

sprzedawcy detalicznemu lub dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych,  

e) odpady budowlane i rozbiórkowe - dostarczyć do punktu selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych; dotyczy to odpadów powstałych w wyniku prowadzenia 

drobnych robót niewymagających pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru 

prowadzenia robót, 

f) odpady ulegające biodegradacji w tym odpady ogrodowe – pochodzące z pielęgnacji 

ogrodów znajdujących się na terenach nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej - 

składować w przydomowych kompostowniach lub dostarczyć do punktu selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych,   

g) przeterminowane leki – umieszczać w specjalnych pojemnikach ustawionych w 

wyznaczonych aptekach, lub dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych,  

h) zużyte opony – dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

i) zużyte opakowania i butelki po olejach i smarach, puszki i pojemniki po farbach i 

lakierach - dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

j) zużyte opakowania po środkach ochrony roślin – dostarczyć do punktu selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych, 
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k) szkło budowlane i szkło samochodowe - dostarczyć do punktu selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych, 

l) zużyte opakowania z tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego - dostarczyć do 

punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

3. Mycie nadwozi pojazdów samochodowych poza myjniami dozwolone jest wyłącznie na 

terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego, tylko pod warunkiem, że 

wykonywane jest to na utwardzonej ich części przy pomocy środków ulegających 

biodegradacji, nie zanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstałych ścieków do 

kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego. 

4. Zakazuje się napraw pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi, jeżeli 

naprawy te mogą powodować zagrożenie dla środowiska. Dozwolone są naprawy 

wyłącznie wtedy, gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające w 

ich rezultacie odpady są gromadzone w sposób umożliwiające ich usunięcie zgodnie z 

przepisami ustawy. 

 

§3 

1. Do pojemników na papier i tekturę zabrania się wrzucać: 

a) opakowań z zawartością, np.: żywności, wapna, cementu; 

b) kalki technicznej, prospektów, katalogów i wydawnictw foliowanych i lakierowanych. 

2. Do pojemników na opakowania szklane zabrania się wrzucać: 

a) ceramiki (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki); 

b) szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości; 

c) szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone); 

d) szyb samochodowych,  

3. Do pojemników i worków na odpady z tworzyw sztucznych i wielomateriałowych, zabrania 

się wrzucać: 

a) opakowań z tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, 

b) mokrych folii,  

c) opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach, 

d) opakowań po środkach ochrony roślin. 

 

Rozdział 2. 

Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarowania Odpadami dla 

województwa lubelskiego. 

 

§4 
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Odpady komunalne oraz nieczystości ciekłe odbierane od właścicieli nieruchomości przez 

przedsiębiorcę podlegają unieszkodliwieniu w następujący sposób: 

1) odpady zmieszane i odpady zielone – przedsiębiorca przekazuje obowiązkowo do 

wskazanej w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami regionalnej instalacji do 

przetwarzania odpadów komunalnych, a w przypadku jej braku – do instalacji zastępczej, 

2) odpady surowcowe (tzw. suche) – – przedsiębiorca przekazuje obowiązkowo do wskazanej 

w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami regionalnej instalacji do przetwarzania 

odpadów komunalnych, a w przypadku jej braku – do instalacji zastępczej, 

 

Rozdział 3. 

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych, gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości i na drogach 

publicznych oraz warunki rozmieszczenia tych pojemników i utrzymania ich 

w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. 

 

§5 

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do ilości 

osób zamieszkujących i przebywających na jej terenie oraz do ilości i rodzaju 

wytwarzanych odpadów komunalnych. 

2. Do zbierania odpadów na terenie gminy przewidziane są: 

1) przezroczyste worki foliowe o pojemności od 60 do 120 l, 

2) kosze uliczne o pojemności od 10 l, 

3) pojemniki na odpady o pojemności od 60 l do 3600 l, 

4) kontenery o pojemności od 5 do 7 m3, 

§6 

1. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach 

jednorodzinnych, ustala się następującą minimalną pojemność pojemników 

przeznaczonych do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, 

jeżeli z takich pojemników korzysta: 

1) nie więcej niż trzy osoby – o pojemności 60 l, 

2) 4-6 osoby – o pojemności łącznej120 l, 

3) nie mniej niż 7 osób i nie więcej niż 13 osób – o pojemności łącznej 240 l, 

4) dla większej ilości osób należy zwiększyć pojemność  pojemników  zgodnie ze 

wskazaniami wymienionymi w pkt 1-3. 

2. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach 

jednorodzinnych, ustala się następującą minimalną pojemność pojemnika lub worka 

przeznaczonego do zbierania segregowanych odpadów komunalnych, jeżeli z takiego 
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pojemnika lub worka korzysta: 

1) nie więcej niż dwie osoby – o pojemności 120 l, 

2) dla większej ilości osób należy zastosować wielokrotność pojemników lub worków 

wymienionych w pkt. 1. 

 

§7 

1. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach 

wielorodzinnych, ustala się następującą minimalną pojemność pojemników 

przeznaczonych do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) i segregowanych odpadów 

komunalnych, jeżeli z takich pojemników korzysta: 

1) do 6 osób – o pojemności 120 l, 

2) nie mniej niż 7 osób i nie więcej niż 13 osób – pojemniki o łącznej pojemności 240 

l, 

3) nie mniej niż 14 osób i nie więcej niż 26 osób – pojemniki o łącznej pojemności 

480 l, 

4) dla większej ilości osób należy zwiększyć pojemność  pojemników  zgodnie ze 

wskazaniami wymienionymi w pkt 1-3. 

 

§8 

1. Ustala się następującą minimalną pojemność pojemników ustawionych na nieruchomości 

niezamieszkałej na obszarze w zabudowie jednorodzinnej przeznaczonych do zbierania 

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli z takiego pojemnika 

korzysta: 

1) nie więcej niż 3 osoby – pojemnik o pojemności 60 l, 

2) nie mniej niż 4 osoby i nie więcej niż 6 osoby – pojemniki o łącznej pojemności 

120 l, 

3) nie mniej niż 7 osób i nie więcej niż 13 osób – pojemniki o łącznej pojemności 240 

l, 

4) nie mniej niż 14 osób i nie więcej niż 26 osób – pojemniki o łącznej pojemności 

480 l, 

5) dla większej ilości osób należy zwiększyć pojemność  pojemników  zgodnie ze 

wskazaniami wymienionymi w pkt 1-4. 

 

2. Ustala się następująca minimalną pojemność pojemników lub worków ustawionych na 

nieruchomości niezamieszkałej na obszarze w zabudowie jednorodzinnej przeznaczonych 

do zbierania segregowanych odpadów komunalnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta: 
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1) nie więcej niż 3 osoby – pojemnik lub worek o pojemności 60 l, 

2) nie mniej niż 4 osoby i nie więcej niż 6 osoby – pojemniki lub worki o łącznej 

pojemności 120l, 

3) nie mniej niż 7 osób i nie więcej niż 13 osób – pojemniki lub worki o łącznej 

pojemności 240 l, 

4) nie mniej niż 14 osób i nie więcej niż 26 osób – pojemniki o łącznej pojemności 

480 l, 

5) dla większej ilości osób należy zwiększyć pojemność  pojemników  zgodnie ze 

wskazaniami wymienionymi w pkt 1-4. 

 

3. Określa się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na trenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 

odpady komunalne, przyjmując następujące wskaźniki wytwarzania odpadów 

komunalnych: 

1) dla szkół, przedszkoli oraz placówek leczniczych pojemniki o pojemności: 

a) do 40 uczniów, pacjentów i pracowników pojemnik o pojemności 120l 

b) od 40 do 80 uczniów, pacjentów i pracowników pojemnik o pojemności 240l 

c) od 80 do 120 uczniów, pacjentów i pracowników pojemnik o pojemności 480l 

d) dla większej ilości uczniów, pacjentów i pracowników należy zwiększyć pojemność  

pojemników  zgodnie ze wskazaniami wymienionymi w pkt. a)-c) 

2) dla lokali handlowych i gastronomicznych pojemniki o pojemności 240 l na lokal, 

3) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do 

pomieszczeń biurowych i socjalnych: 

a) do każdych 10 pracowników - pojemnik o pojemności 240 l, co najmniej jeden pojemnik 

240 l na zakład, 

b) od 10 do 20 pracowników - pojemnik o pojemności 480 l, co najmniej jeden pojemnik 

480 l na zakład, 

c) dla większej ilości pracowników należy zwiększyć pojemność pojemników zgodnie ze 

wskazaniami wymienionymi w pkt. a)-b) 

4) dla instytucji i urzędów pojemnik o pojemności 240 l. 

 

§9 

1. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy umieszczać w miejscach na terenie 

nieruchomości, przystosowanych do tego celu zgodnie z odpowiednimi przepisami. 

Ponadto: 

a) pojemniki do zbierania odpadów należy ustawiać w miejscu dostępnym dla osób 
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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 zobowiązani są do utrzymywania pojemników do zbierania 

odpadów w należytym stanie sanitarnym i technicznym. 

 

 

Rozdział 4. 

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z 

terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego. 

 

§10 

1. Minimalna częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w 

zależności od rodzaju odpadów wynosi: 

1) zabudowa jednorodzinna: 

a) odpady surowcowe (tzw. „suche”) – 1 raz w miesiącu, 

b) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - 1 raz w miesiącu, 

2) zabudowa wielorodzinna: 

a) odpady surowcowe (tzw. „suche”) – 1 raz w miesiącu, 

b) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - 1 raz w miesiącu, 

3) nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne: 

a) odpady surowcowe (tzw. „suche”) – 1 raz w miesiącu, 

b) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - 1 raz w miesiącu, 
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2. Odbieranie odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego odbywać się będzie nie rzadziej niż dwa razy w roku. 

3. Częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe powinna 

uniemożliwiać przepełnienie zbiornika i wylewania się nieczystości na powierzchnię 

terenu, do gruntu lub wód, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku. 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 5. 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed 

zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 

przeznaczonych do użytku publicznego. 

 

§11 

1. Właściciele lub opiekunowie psów, a w szczególności psów rasy uznanej za agresywne oraz 

innych zwierząt domowych  są zobowiązani do sprawowania właściwej opieki nad tymi 

zwierzętami, w tym w szczególności: 

a) nie pozostawiania bez nadzoru i zapewnienia ochrony przed zagrożeniem lub 

uciążliwością dla innych ludzi, 

b) wyprowadzania na tereny sportowe i place zabaw dla dzieci. 

2. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy w szczególności: 

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. 

3. 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. 

4. 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 6. 
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Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych 

z produkcji rolniczej. 

 

§12 

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 lub specjalistycznych systemów otwartych 

spełniających  odrębne przepisy o utrzymaniu zwierząt gospodarskich, 

2) teren hodowli jest ogrodzony, 

3) przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno – epidemiologicznych w tym 

uprzątaniu  odchodów zwierząt gospodarskich pozostawionych podczas ich 

przeprowadzania przez ulice i  inne tereny przeznaczone do wspólnego użytku.  

 

 

Rozdział 7. 

Obszary podlegającej obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania. 

 

§13 

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji na terenie 

nieruchomości od 01 marca do 31 marca każdego roku:  

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, Wójt Gminy 

Dzierzkowice w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym określi 

obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz termin jej przeprowadzenia. 

 

 

Rozdział 8. 

Postanowienia końcowe. 

 

§14 

Informacje z zakresu gospodarowania odpadami udostępnione są na stronie internetowej - 

Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Dzierzkowice: www.bip.dzierzkowice.pl  

oraz stronie internetowej Gminy: www.dzierzkowice.pl  
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