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UCHWAŁA NR XVIII/112/2020
RADY MIEJSKIEJ W TARNOGRODZIE
z dnia 13 stycznia 2020 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnogród
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) – po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Biłgoraju Rada Miejska w Tarnogrodzie uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnogród stanowiący
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXV/141/2017 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 28 lutego 2017 r.
Dz. Urz. Woj. Lub. z dn. 3 kwietnia 2017 r. poz. 1423 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Tarnogród oraz uchwała Nr XXXIII/192/2017 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie
z dnia 29 grudnia 2017 r. Dz. Urz. Woj. Lub. z dn. 12 lutego 2018 r. poz. 668 w sprawie zmiany regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnogród.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tarnogrodu.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia
Województwa Lubelskiego.

w Dzienniku Urzędowym

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Tarnogrodzie
Dariusz Dołomisiewicz
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVIII/112/2020
Rady Miejskiej w Tarnogrodzie
z dnia 13 stycznia 2020 r.

Regulamin
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnogród.
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnogród określa szczegółowe
zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnogród, zgodnie
z wymaganiami zawartymi w art. 4 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze późn. zm.).
Rozdział II
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.
§2
1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku na terenie
nieruchomości poprzez prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
2. Na terenie Gminy Tarnogród obowiązuje selektywna zbiórka następujących frakcji odpadów
komunalnych:
1) papier, tektura, opakowania z papieru i tektury;
2) metale, opakowania z metali;
3) tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych;
4) szkło, opakowania ze szkła;
5) opakowania wielomateriałowe;
6) odpady kuchenne ulegające biodegradacji;
7) odpady z pielęgnacji terenów zielonych;
8) popioły;
9) odzież i tekstylia;
10) przeterminowane chemikalia, farby, lakiery, kleje, impregnaty;
11) przeterminowane lub niewykorzystane leki;
12) 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;
13) zużyte baterie i akumulatory;
14) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
15) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
16) odpady budowlane i rozbiórkowe;
17) zużyte opony;
18) odpady niebezpieczne;
3. Obowiązek selektywnego zbierania odpadów przez właścicieli nieruchomości, uznaje się za
spełniony, gdy właściciel selektywnie zbiera i gromadzi w osobnych pojemnikach lub workach,
usytuowanych na terenie swojej nieruchomości i oddaje do odebrania uprawnionemu
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podmiotowi, co najmniej następujące frakcje odpadów:
1) papier,
2) metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe – łącznie,
3) szkło,
4) bioodpady.
4. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów należy zastosować pojemniki lub worki
w następujących kolorach i parametrach, oznaczone następującymi napisami z przeznaczeniem
na poszczególne frakcje:
− żółty - o pojemności minimalnej 120 litrów, wykonany z folii polietylenowej LDPE
o grubości co najmniej 60 mikronów, oznaczony napisem ,,Metale i tworzywa sztuczne”
przeznaczony na odpady z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw
sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe
wielomateriałowe. W przypadku budynków wielolokalowych dopuszcza się stosowanie
pojemników o pojemności 1100 l;
− niebieski - o pojemności minimalnej 120 litrów, wykonany z folii polietylenowej LDPE
o grubości co najmniej 60 mikronów, oznaczony napisem ,,Papier” przeznaczony na odpady
z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury.
W przypadku budynków wielolokalowych dopuszcza się stosowanie pojemników o pojemności
1100 l;
− brązowy - o pojemności minimalnej 120 litrów, wykonany z folii polietylenowej LDPE
o grubości co najmniej 60 mikronów, oznaczony napisem ,,Bio” przeznaczony na odpady
ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów;
− szary - o pojemności minimalnej 80 litrów, wykonany z folii polietylenowej LDPE o grubości
co najmniej 60 mikronów, przeznaczony na zimny popiół;
− zielony - o pojemności minimalnej 80 litrów, wykonany z folii polietylenowej LDPE
o grubości co najmniej 80 mikronów, oznaczony napisem ,,Szkło” przeznaczony na odpady ze
szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła. W przypadku budynków wielolokalowych
dopuszcza się stosowanie pojemników o pojemności 1100 l;
5. Wszystkie pojemniki, kontenery oraz worki do gromadzenia odpadów komunalnych,
zbieranych w sposób selektywny, oprócz obowiązującej kolorystyki, muszą być zaopatrzone
w oznaczenia określające rodzaj gromadzonych odpadów.
6. Zbieranie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, a także odpadów zielonych
z ogrodów i parków jest obowiązkowe w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej.
7. Właściciele nieruchomości w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej mogą korzystać
z przydomowego kompostownika, w celu zagospodarowania bioodpadów i odpadów zielonych,
o ile proces ten nie spowoduje zanieczyszczenia wód lub gleby oraz uciążliwości dla sąsiadów
i nie będzie naruszał innych przepisów prawnych.
8. Kompostowanie polega na przetwarzaniu selektywnie zebranych odpadów zielonych
i innych bioodpadów oraz wytwarzanie z nich produktu o właściwościach nawozowych lub
środków wspomagających uprawę roślin, spełniających wymagania określone w przepisach
odrębnych.
9. Ustala się następujące zasady prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
1) papier i tektura – należy umieszczać w pojemnikach lub workach przeznaczonych do
selektywnej zbiórki odpadów lub dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych (PSZOK);
2) metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe – należy umieszczać
w pojemnikach lub workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki lub dostarczyć do punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK);
3) szkło - należy umieszczać w pojemnikach lub workach przeznaczonych do selektywnej
zbiórki odpadów lub dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
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(PSZOK);
4) odpady kuchenne ulegające biodegradacji – należy umieszczać w pojemnikach
przeznaczonych do selektywnej zbiórki BIO lub dostarczyć do punktu selektywnego zbierania
odpadów komunalnych (PSZOK) lub kompostować w przydomowych kompostownikach;
5) odpady z pielęgnacji terenów zielonych (z wyłączeniem nierozdrobnionych gałęzi drzew
i konarów) – należy umieszczać w pojemnikach lub workach przeznaczonych do selektywnej
zbiórki odpadów BIO i dostarczyć odpłatnie do punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych (PSZOK) lub kompostować w przydomowych kompostownikach;
6) popiół – należy umieszczać w workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów lub
dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) w okresie do
listopada do kwietnia;
7) szkło budowlane (szyby, szkło zbrojeniowe), żarówki, reflektory, świetlówki – należy
dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK);
8) meble i inne odpady wielkogabarytowe – można przekazać do punktu selektywnego
zbierania odpadów komunalnych (PSZOK);
9) zużyte baterie – należy przekazać do pojemników specjalnie oznakowanych znajdujących
się w placówkach oświatowych na terenie Gminy Tarnogród, Urzędu Miejskiego lub do punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) albo dostarczyć do placówek
handlowych zobowiązanych do prowadzenia zbiórki tych odpadów na podstawie odrębnych
przepisów;
10) zużyte akumulatory – należy przekazywać placówkom handlowym prowadzącym ich
sprzedaż lub dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK);
11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – można przekazywać do punktów zbierania
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zlokalizowanych w obiektach handlowych
zobowiązanych do prowadzenia zbiórki tych odpadów na podstawie odrębnych przepisów lub
dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK);
12) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (nie zawierające azbestu,
papy, smoły itp. oraz innych materiałów niebezpiecznych) nie zawierające gruzu - w ilości 1m³
od gospodarstwa domowego w danym roku kalendarzowym – można nieodpłatnie dostarczyć
do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). Natomiast odpady
budowlane pochodzące z budów, remontów i rozbiórek, na które potrzeba uzyskać pozwolenie
na budowę lub które należy zgłosić do właściwego organu, winny być odbierane z terenu
nieruchomości przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów
budowlanych na koszt firmy wykonującej prace budowlane lub inwestora;
13) przeterminowane leki – umieszczać w specjalnych pojemnikach ustawionych w aptekach
na terenie Gminy Tarnogród lub dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych (PSZOK);
14) odpady niebezpieczne (z wyłączeniem odpadów zawierających azbest), chemikalia –
dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK);
15) 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 – należy
dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK);
16) zużyte opony max. 4 szt. w danym roku kalendarzowym – można dostarczyć nieodpłatnie
do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK);
17) odzież i tekstylia – należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych (PSZOK);
18) odpady folii, sznurka oraz opon, powstałych w gospodarstwach rolnych lub zakładach
przetwarzania takich odpadów właściciel nieruchomości może odpłatnie przekazać do punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).
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10. Szczegółowy sposób selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów:
1) do pojemników i worków na papier należy gromadzić:
a) opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą), katalogi, ulotki, prospekty,
b) gazety i czasopisma,
c) papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki,
d) zeszyty i książki,
e) papier pakowy,
f) torby i worki papierowe;
2) do pojemników i worków na metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe
należy gromadzić:
a) stal, żeliwo oraz metale kolorowe,
b) aluminiowe puszki po napojach i sokach,
c) puszki po konserwach,
d) niezabrudzaną folię aluminiową,
e) kapsle, zakrętki od słoików,
f) odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach,
g) nakrętki,
h) plastikowe opakowania po produktach spożywczych,
i) opakowania wykonane z co najmniej dwóch różnych, trwale połączonych ze sobą materiałów
opakowaniowych jak kartony po mleku i sokach,
j) opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach, (np. szamponach,
paście do zębów),
k) plastikowe torby, worki i folie (z wyłączeniem folii rolniczych),
i) opakowania po aerozolach,
3) do pojemników i worków na szkło należy gromadzić:
a) butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach
roślinnych);
b) szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku
surowców);
4) do pojemników i worków na bioodpady należy gromadzić tylko resztki roślinne:
a) odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.),
b) resztki żywności pochodzenia roślinnego,
c) odpady spożywcze,
d) opakowania biodegradowalne,
5) w workach na popiół należy gromadzić - popiół z palenisk domowych,
6) w pojemnikach na odpady niesegregowane (zmieszane) należy gromadzić - wszystko to,
czego nie da się ponownie wykorzystać, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych, np. zużyte
chusteczki higieniczne, ręczniki papierowe, pieluchy, zatłuszczony papier, zabawki, odpady
pochodzenia zwierzęcego, worki z odkurzaczy,
7) do pojemników na baterie należy wrzucać - zużyte baterie przenośne i akumulatory
przenośne do zasilania niewielkich urządzeń typy: zabawki, aparaty fotograficzne,
11. Odpady, jeżeli rodzaj materiału na to pozwala np. odpady opakowaniowe z papieru i tektury,
metali, tworzyw sztucznych, przed wrzuceniem do pojemnika lub worka należy, w miarę
możliwości, zgnieść celem zmniejszenia ich objętości.
12. Opakowania po żywności i inne, należy przed włożeniem do właściwego pojemnika lub
worka opróżnić z zawartości.
13. Właściciele nieruchomości są zobowiązani zapewnić pracownikom przedsiębiorcy
odbierającego odpady dostęp do pojemników w czasie ustalonym w umowie o odbieranie
odpadów lub w odrębnej uchwale Rady Miejskiej, w sposób umożliwiający opróżnienie
pojemników bez narażenia na szkodę ludzi i mienia.
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14. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy gromadzić wyłącznie
w zamykanych i szczelnych pojemnikach lub kontenerach.
§ 3.
Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu, opadłych liści
i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego. Obowiązek
ten powinien być zrealizowany poprzez ich odgarnięcie w miejsce nie powodujące zakłóceń w
ruchu pieszych i kołowym.
§ 4.
1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się po spełnieniu łącznie
następujących warunków:
1) mycie dotyczy tylko nadwozia pojazdu;
2) odprowadza się powstające ścieki do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika
bezodpływowego;
3) dokonuje się tych czynności przy użyciu środków ulegających biodegradacji;
4) mycie nie odbywa się w miejscu przeznaczonym do użytku publicznego.
2. Dopuszcza się prowadzenie drobnych napraw pojazdów samochodowych poza warsztatami
samochodowymi na terenie nieruchomości tylko wtedy gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich
nieruchomości, a powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 5.
Na terenie Gminy Tarnogród zabrania się wyrzucania odpadów komunalnych pochodzących
z gospodarstw domowych, sklepów, punktów gastronomicznych i usługowych oraz innych
nieruchomości, do koszy ulicznych oraz pojemników innych właścicieli.
Rozdział III
Rodzaje, minimalna pojemność, warunki rozmieszczania i utrzymania pojemników
przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości
oraz na drogach publicznych.
§ 6.
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 80 l, 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l;
2) pojemniki KP 7;
3) worki z tworzywa sztucznego oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego
rodzaju odpadu selektywnie zbieranego, o rozmiarach 80 l, 120 l;
4) kosze uliczne o pojemności od 10 l do 40 l.
§ 7.
1. Ustala się następującą minimalną pojemność pojemników na odpady zmieszane na terenie
zabudowy jednorodzinnej, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:
1) do 5 osób – 110/120 litrów;
2) od 6 osób do 10 osób – 2 x 110/120 litrów lub 1 x 240 litrów;
3) powyżej 10 osób – wielokrotność pojemnika 110/120 litrów lub 240 litrów.
2. Ustala się następującą minimalną pojemność pojemników na odpady zmieszane na terenie
zabudowy wielolokalowej, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:
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1) do 50 osób – 1100 litrów;
2) powyżej 50 osób – wielokrotność pojemnika 1100 litrów;
3. Dopuszcza się inne niż wymienione w ust. 1 i 2 ilości i wielkości urządzeń, jednak tylko
ponad minimalne normy ustalone w Regulaminie.
4. Pojemnik na odpady komunalne powinien być czysty, szczelny, zamykany pokrywą,
wyposażony w uchwyty boczne, o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, posiadający
konstrukcję umożliwiającą opróżnianie grzebieniowym, widłowym lub hakowym
mechanizmem załadowczym przez pojazdy przeznaczone do odbioru odpadów oraz
odpowiadający obowiązującej normie PN/EN 840.
5. Właściciel nieruchomości ma obowiązek dostosować ilość i wielkość pojemników lub
worków na odpady komunalne do ilości, rodzaju wytwarzanych odpadów i częstotliwości
wywożenia, oraz magazynować odpady komunalne w pojemnikach lub workach w taki sposób,
aby nie dopuścić do ich przepełnienia.
6. Do gromadzenia odpadów niebezpiecznych takich jak zużyte baterie i akumulatory,
przeterminowane leki dopuszcza się stosowanie pojemników o pojemności minimum 5 litrów.
Dotyczy pojemników ustawionych w lokalach użyteczności publicznej (sklepy, szkoły itp.).
7. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu,
gorącego popiołu, żużla, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych,
przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych
odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych niż komunalne pochodzących z działalności
gospodarczej.
§ 8.
1. Pojemniki do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych, bioodpadów na terenie
nieruchomości, właściciel nieruchomości zobowiązany jest zakupić we własnym zakresie, zaś
worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych są dostarczane właścicielom
nieruchomości przez podmiot odbierający odpady komunalne.
§ 9.
1. W zabudowie wielolokalowej pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
obejmujących: papier, opakowania ze szkła, tworzywa sztuczne, metale, odpady zielone, popiół
należy ustawiać w pobliżu istniejących pojemników na odpady zmieszane.
2. Kosze uliczne na odpady powinny być ustawione w rejonach intensywnego ruchu pieszego.
3. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych oraz kosze uliczne utrzymuje się
w należytym stanie sanitarnym poprzez poddanie ich czyszczeniu.
4. Miejsca gromadzenia odpadów należy utrzymywać w należytym stanie sanitarnym
i porządkowym, tak aby nie doszło do zanieczyszczenia lub skażenia gleby.
5. W przypadku nieterminowego odbioru odpadów komunalnych przez podmiot uprawniony,
utrzymanie czystości i porządku w miejscach wystawienia urządzeń, spoczywa na tym
podmiocie.
Rozdział IV
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z
terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
§ 10
1. Odpady komunalne, zbierane przez właścicieli nieruchomości odbierane są przez podmiot
uprawniony.
2. Odbieranie odpadów komunalnych powinno odbywać się w sposób systematyczny,
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gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.
3. Właściciele nieruchomości w dniu odbioru odpadów komunalnych zobowiązani są zapewnić
dostęp do urządzeń w sposób umożliwiający opróżnienie:
1) z nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi bez
konieczności wchodzenia na teren tych nieruchomości, poprzez wystawienie zebranych
odpadów przed posesję do godziny 7:00;
2) w przypadku gdy odległość między drogą, a wejściem na posesję jest większa niż 15 m
właściciel jest zobowiązany do dostarczenia przygotowanych do odbioru odpadów do pasa
drogi, którą poruszają się pojazdy specjalistyczne przeznaczone do odbierania odpadów
komunalnych;
3) z nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi poprzez
udostępnienie kontenerów lub pojemników w miejscach zbierania odpadów, bądź
w uzgodnionych miejscach odbioru odpadów, w sposób umożliwiający dojazd pojazdem
przewidzianym do transportu odpadów;
4) przekazane do transportu odpady zgromadzone w workach muszą być zabezpieczone przez
właściciela nieruchomości przed rozsypaniem, a właściciel nieruchomości powinien
utrzymywać w czystości miejsca gromadzenia odpadów.
4. Gmina może zażądać oznakowania pojemników, kontenerów i worków w sposób
zapewniający identyfikację właściciela nieruchomości.
§ 11
1. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych następuje
z częstotliwością:
1) w zabudowie jednorodzinnej:
a) odpady zmieszane - nie rzadziej niż raz w miesiącu, natomiast w miesiącach od kwietnia do
października nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu;
b) odpady z papieru i tektury - nie rzadziej niż raz w miesiącu;
c) odpady ze szkła - nie rzadziej niż raz w miesiącu;
d) odpady metali, tworzyw sztucznych oraz opakowania wielomateriałowe- nie rzadziej niż raz
w miesiącu;
e) bioodpady - nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie;
2) w zabudowie wielolokalowej:
a) odpady zmieszane - nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu, natomiast w miesiącach
od kwietnia do października nie rzadziej niż raz na tydzień;
b) odpady z papieru i tektury - nie rzadziej niż raz w miesiącu;
c) odpady ze szkła - nie rzadziej niż raz w miesiącu;
d) odpady metali, tworzyw sztucznych oraz opakowania wielomateriałowe - nie rzadziej niż
raz w miesiącu;
e) bioodpady - nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu, natomiast w miesiącach od kwietnia
do października nie rzadziej niż raz na tydzień.
2. Opróżnianie koszy ulicznych następuje sukcesywnie w miarę ich napełniania przez służby
sprzątające gminę, nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu.
3. Wywóz odpadów z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy prowadzony jest
na podstawie i w terminach określonych w umowach pomiędzy właścicielem nieruchomości,
a podmiotem odbierającym odpady z częstotliwością:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, oraz bioodpady stanowiące odpady
komunalne nie rzadziej niż raz w miesiącu z tym, że w okresie od kwietnia do października nie
rzadziej niż raz na dwa tygodnie;
2) selektywnie zbierane odpady komunalne (papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne) nie
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rzadziej niż raz w miesiącu.
§ 12
Częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe powinna
uniemożliwiać przepełnienie zbiornika i wylewania się nieczystości na powierzchnię terenu,
do gruntu lub wód co najmniej raz na pół roku.
Rozdział V
Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami dla województwa
lubelskiego.
§ 13
Gmina zapewnia czystość i porządek na swoim terenie i tworzy warunki niezbędne do ich
utrzymania poprzez zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości. Gmina ma obowiązek uzyskania do 31 grudnia 2020 r. poziomów odzysku
i recyklingu poszczególnych frakcji odpadów:
- 50 % poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji
odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło;
- 70 % poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku odpadów
budowlanych i rozbiórkowych.
System gospodarowania odpadami komunalnymi winien zapewnić zmniejszenie masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:
- do 16 lipca 2020 roku do nie więcej niż 35%, w stosunku do masy tych odpadów
wytworzonych w roku 1995.
Rozdział VI
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe oraz zwierzęta gospodarskie na
terenach wyłączonych z produkcji rolniczej.
§ 14
1. Na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku psy mogą być wyprowadzane tylko na
smyczy.
2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń
spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach
przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego.
§ 15
Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich
jest zobowiązany przestrzegać następujących zasad:
1) Zabezpieczyć nieruchomość przed możliwością jej opuszczenia przez zwierzęta
gospodarskie;
2) Uprzątać zanieczyszczenia z ulicy, placu, chodnika lub drogi pozostawione przez zwierzęta
gospodarskie oraz uprzątnąć sprzęt i pojazdy wykorzystywane do obsługi tych zwierząt.
§ 16
1. Ule pszczele powinny być ustawione co najmniej 10 m od pasa drogowego drogi publicznej,
budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych, a także od podwórza oraz ogrodu,
oraz co najmniej 100 m od obiektów użyteczności publicznej, takich jak: szkoły, przychodnie,
domy opieki i przedszkola, boiska szkolne.
2. Dopuszczalne jest ustawienie uli pszczelich w odległości 3-10 metrów, od wymienionego
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w ust. 1, otoczenia (nie dotyczy obiektów użyteczności publicznej) pod warunkiem ich
oddzielenia stałą przeszkodą (szczelny parkan, mur, krzewy o zwartych koronach) o wysokości
co najmniej 2 m, która spowoduje wznoszenie się nad pobliskim terenem pszczół wylatujących
i powracających do ula.
Rozdział VII
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§ 17
1. Obszarami podlegającymi obowiązkowej deratyzacji dwa razy w roku są nieruchomości
zajęte pod skoncentrowane budownictwa mieszkaniowe, związane z produkcją, handlem
i magazynowaniem artykułów spożywczych oraz świadczeniem usług bytowych.
2. Ustala się terminy przeprowadzania deratyzacji:
1) w terminie wiosennym od 1 marca do 31 marca;
2) w terminie jesiennym od 1 października do 31 października.

