
UCHWAŁA NR XV/100/12
RADY GMINY TRZEBIESZÓW

z dnia 9 listopada 2012 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzebieszów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), po zasięgnięciu opinii Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego, RADA GMINY uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzebieszów, stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXI/130/09 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie 
uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzebieszów. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubelskiego. 

 

Przewodniczący Rady 

Marek Izdebski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/100/12 

Rady Gminy Trzebieszów 

z dnia 9 listopada 2012 r. 

Regulamin utrzymania czystości i porządku 

na terenie Gminy Trzebieszów 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne 

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

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących: 

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym 
powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii 
i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów 
wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów 
zielonych, 

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku 
publicznego, 

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi; 

2) rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie 
nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania 
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu: 

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych 
źródłach, 

b) liczby osób korzystających z tych urządzeń; 

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

4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami; 

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 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 w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości. 

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania, a odbierający 
odpady do odbierania następujących rodzajów odpadów: 

1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, 

2) tworzywa sztucznego typu PET i drobnych metali, 

3) szkła opakowaniowego, 

4) papieru i tektury, 
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5) odpadów zielonych, 

6) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

7) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 

8) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 

9) zużytych baterii i akumulatorów, 

10) przeterminowanych leków i chemikaliów, 

11) zużytych opon, 

2. Odpady, o których mowa w ust. 1, właściciele nieruchomości obowiązani są zbierać i gromadzić na terenie 
posesji w chwili ich powstania. 

3. Odpady określone w ust. 1 odbierane są w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi rodzajami 
odpadów zbieranych selektywnie. Odpady te należy odbierać z częstotliwością określoną w rozdziale IV. 

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników mają obowiązek uprzątnięcia błota, 
śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z chodnika. 

2. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń polega na usunięciu ich w miejsca 
niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów. 

3. Nie dający usunąć się lód należy posypać piaskiem lub innym stosownym środkiem w celu zlikwidowania 
jego śliskości. 

§ 4. 1. 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, 

3) mycia wyłącznie nadwozia samochodu (nie silnika czy podwozia). 

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie pod 
warunkiem: 

1) niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego 
przeznaczonych, 

2) że wykonywane czynności przy samochodach dotyczą drobnych napraw, 

3) że naprawa pojazdów samochodowych nie stwarza uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości. 

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich 
utrzymania 

w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

§ 5. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie 
nieruchomości 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 5do 10 m3; 

6) pojemniki z tworzywa sztucznego oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju 
odpadu selektywnie zbieranego, o rozmiarach 30, 60, 90, 120, 240 i 1100 L; 

7) kosze uliczne o pojemności od 20 do 70 L; 
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8) inne pojemniki, kontenery lub specjalne worki. 

§ 6. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości 
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta: 

a) 1 do 2 osób – w rozmiarze 60 L, 

b) 3 do 4 osób – w rozmiarze 120 L; 

c) 5 do 6 osób – w rozmiarze 120 L + 60L, 

d) 7 do 8 osób – w rozmiarze 240 L; 

e) 9 do 10 osób – w rozmiarze 240 L + 120 L; 

f) na każde kolejne 2 osoby +60L 

2. Dopuszcza się – przy zachowaniu minimalnej pojemności – stosowanie do gromadzenia niesegregowanych 
(zmieszanych) odpadów komunalnych innych pojemników oraz worków, niż zostały określone w ust. 1. 

§ 7. 1. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach 
jednorodzinnych, minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości 
odpadów segregowanych ( dla każdej z 4 frakcji osobno): 

1) papieru i tektury , 

2) szkła, 

3) tworzywa sztucznego typu PET i drobnych metali, 

4) odpadów ulegających biodegradacji wyłącznie w zakresie liści i traw (odpady zielone), jeżeli z takiego 
pojemnika korzysta: 

a) 1 do 2 osób – w rozmiarze 30 L, 

b) 3 do 4 osób – w rozmiarze 60 L, 

c) 5 do 6 osób – w rozmiarze 60 L + 30L, 

d) 7 do 8 osób – w rozmiarze 120 L, 

e) 9 do 10 osób – w rozmiarze 120 L + 30 L; 

f) na każde kolejne 2 osoby +30L. 

5) odpadów z remontu, niezależnie od liczby osób – co najmniej pojemnik o poj. 1100 L. 

2. Dopuszcza się – przy zachowaniu minimalnej pojemności – stosowanie do gromadzenia segregowanych 
odpadów innych pojemników lub worków, niż zostały określone w ust. 1. 

3. Dopuszcza się, aby odpady ulegające biodegradacji, o których mowa w ust. 1 pkt 4, zbierać i gromadzić na 
przydomowych kompostowniach oraz wykorzystywać dla własnych potrzeb. 

4. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (AGD-RTV) oraz odpady wielkogabarytowe (meble) mogą być 
wystawione na terenie nieruchomości, na chodnikach albo w innym miejscu publicznym położonym 
w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości, z terenu której odpad pochodzi w terminach podanych do publicznej 
wiadomości przez odbierającego odpady. 

5. Odpady budowlane i rozbiórkowe będą zbierane zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem po 
uzgodnieniu z odbierającym odpady. 

6. Przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory oraz zużyte opony będą zbierane przez 
odbierającego odpady stosownie do zgłaszanego zapotrzebowania mieszkańców w miejscach i terminach podanych 
do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 

§ 8. 1. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, lecz powstają odpady (np. szkoły, 
urzędy, firmy, instytucje, cmentarze), zobowiązani są do zawarcia umów z przedsiębiorcą na odbiór odpadów 
komunalnych stałych, a także płynnych jeśli nieruchomości te nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej. 
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2. Właściciele tych nieruchomości powinni posiadać dowody zapłaty (faktury) za odbierane odpady komunalne 
stałe i płynne, by w razie potrzeby je okazać służbom upoważnionym przez Wójta do przeprowadzenia stosownej 
kontroli. 

3. Pojemność oraz rodzaj pojemników powinny być dostosowane do ilości i charakteru odpadów powstających 
na niezamieszkanej nieruchomości. 

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

2. Pojemniki powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym, w szczególności poprzez ich 
dezynfekcje i dezynsekcje zgodnie z potrzebami, nie rzadziej niż 1 raz w roku. 

3. Pojemniki powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym, w szczególności powinny być 
szczelne i kompletne (z kółkami i pokrywą). 

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 10. 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 odbywa się poprzez ich umieszczenie w odpowiednich 
pojemnikach lub workach, a następnie odebranie ich przez odbierającego odpady. 

3. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów 
komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie poza teren 
nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd (np. przed bramą wjazdową). 

§ 11. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) 
odpadów komunalnych z terenu nieruchomości jeden raz na miesiąc. 

2. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się segregowanych odpadów komunalnych 
o których mowa w § 2 ust.1 pkt 2 do 5 - jeden raz na miesiąc. 

3. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości segregowanych 
odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 6 i 7 co najmniej 1 raz w roku. 

4. Odpady o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 8 do 11 będą zbierane z częstotliwością uzależnioną od zgłaszanego 
przez mieszkańców zapotrzebowania. Dopuszcza się też wyznaczenie miejsc na terenie gminy, w których te 
odpady będą czasowo gromadzone ( w sieci szkół - zużyte baterie, w sieci aptek – przeterminowane leki, 
w zakładach wulkanizacji – zużyte opony, na bazie ZGK – zużyte akumulatory, odpady elektryczne 
i elektroniczne, meble i wielkogabarytowe, chemikalia). 

§ 12. 

1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości 
w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia zbiorników nieczystości ciekłych, gwarantując 
zachowanie czystości i porządku na nieruchomości. 

2. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości 
stosownie do potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz w roku. 

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 13. Właściciele nieruchomości w celu ograniczenia możliwości powstawania odpadów komunalnych 
obowiązani są do minimalizowania używania jednorazowych toreb (opakowań) oraz bezwzględnie selektywnego 
gromadzenia odpadów. 

§ 14. Podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych obowiązane są w miarę 
możliwości rejestrować masę lub objętość poszczególnych rodzajów segregowanych odpadów komunalnych 
odbieranych od poszczególnych właścicieli nieruchomości. 

§ 15. Gmina Trzebieszów przynależy do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych – 
Region Biała Podlaska. 
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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. 1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi. 

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, zobowiązane są trzymać je na terenie swojej 
nieruchomości. 

3. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest możliwe po spełnieniu następujących warunków: 

1) właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a psy ras dużych 
i olbrzymich bądź uznanych za agresywne lub zachowujące się w sposób agresywny – na smyczy i w kagańcu 
oraz wyłącznie przez osoby dorosłe, 

2) zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu, w miejscach mało 
uczęszczanych przez ludzi i tylko wtedy, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli 
nad jego zachowaniem. 

4. Ust. 3 stosuje się odpowiednio do innych zwierząt domowych mogących stanowić zagrożenie dla ludzi. 

5. Zabronione jest: 

1) pozostawianie psa bez dozoru, jeżeli nie jest on należycie uwiązany lub nie znajduje się w pomieszczeniu 
zamkniętym albo na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający wydostanie się psa na zewnątrz, 

2) wpuszczanie psów do piaskownic i na place zabaw dla dzieci, 

3) wprowadzanie psów do sklepów, zakładów produkcji spożywczej, zakładów usługowych, lokali 
gastronomicznych, aptek, szpitali, obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów, których 
administracje wprowadziły ten zakaz (z wyjątkiem psów przewodników osób niewidomych). 

6. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych 
przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku. 

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 niniejszej uchwale. 

2. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany: 

1) zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób 
zgodny z prawem, w tym z wymogami niniejszej 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, odór. 

3. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach przeznaczonych w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego pod tereny mieszkaniowe oraz w obrębie istniejącej zabudowy budynkami 
wielolokalowymi. 

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania. 

§ 18. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do stałego tępienia gryzoni (szczury, myszy) oraz w miarę 
możliwości niedopuszczania do osiedlania się innych szkodników (osy, szerszenie) w obrębie swojej 
nieruchomości. 

2. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt Gminy Trzebieszów 
określi po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym obszary oraz terminy deratyzacji 
i poda je do wiadomości mieszkańców. 

3. Koszty wykonania deratyzacji ponoszą właściciele nieruchomości. 
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Rozdział 9.
Postanowienia końcowe. 

§ 19. 1. Kto nie wykonuje obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie podlega karze grzywny 
zapisanej w art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

2. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z Regulaminu sprawuje Wójt poprzez podległych mu 
pracowników. 
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