
UCHWAŁA NR XXI/53/2012
RADY GMINY WIELKIE OCZY

z dnia 4 grudnia 2012 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielkie Oczy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 391) Rada Gminy w Wielkich Oczach uchwala, co 
następuje: 

Rozdział 1.
Przepisy ogólne 

§ 1. 

Regulamin utrzymania czystości i porządku, zwany dalej regulaminem, określa szczegółowe zasady 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielkie Oczy. 

§ 2. 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 391); 

2) jednostce wywozowej - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę, który uzyskał wpis do prowadzonego 
przez Wójta Gminy Wielkie Oczy rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości; 

3) odpadach wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć odpady, które ze względu na swoje wymiary 
nie mogą być zbierane w typowych pojemnikach stanowiących wyposażenie nieruchomości np.: wózki, 
rowery, meble; 

4) pojemnikach - należy przez to rozumieć także kontenery, worki, kosze uliczne służące do gromadzenia 
odpadów; 

5) odpadach komunalnych – należy przez to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych, 
a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, 
które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach 
domowych; 

6) odpadach niebezpiecznych – należy przez to rozumieć odpady, które ze względu na swoje pochodzenie, 
skład biologiczny, chemiczny oraz inne właściwości i okoliczności stanowią zagrożenie dla życia ludzi, 
albo dla środowiska; 

7) odpadach ulegających biodegradacji – rozumie się przez to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu 
lub beztlenowemu, przy udziale mikroorganizmów; 

8) odpady problemowe – należy przez to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych nie 
będące odpadami komunalnymi i nie odbierane selektywnie tj. przeterminowane leki i chemikalia (farby, 
rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itd.), zużyte baterie i akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, zużyte opony, 
tekstylia oraz powstające w rodzinnych gospodarstwach rolnych opakowania po środkach ochrony 
roślin; 

9) obiektach użyteczności publicznej – należy przez to rozumieć urzędy organów administracji, zakłady 
opieki zdrowotnej, szkoły i placówki w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, placówki kulturalno-
oświatowe; 
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10) terenach użyteczności publicznej – należy przez to rozumieć tereny, na których położone są obiekty 
użyteczności publicznej oraz parki ogólnodostępne, place zabaw dla dzieci i drogi publiczne; 

11) punkcie gromadzenia odpadów – należy przez to rozumieć miejsce odbioru surowców wtórnych oraz 
innych problemowych odpadów, których nie można wyrzucać do pojemnika na zmieszane odpady 
komunalne jak np. odpady wielkogabarytowe (np. meble, urządzenia sanitarne), sprzęt AGD i RTV – 
zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, surowce wtórne nie mieszczące się w workach lub 
pojemnikach, odpady, których nie wolno składować – zużyte opony, świetlówki, gaśnice, puszki po 
farbach i aerozolach, baterie, oleje, akumulatory itp., odpady z remontów – gruz, ziemia, cegła, beton, 
odpady zielone z pielęgnacji terenów zielonych, drewno zmieszane i impregnowane; 

12) punkty selektywnego zbierania odpadów – należy przez to rozumieć punkty w znaczeniu art. 3 ust. 
2 pkt. 6 ustawy, z tym że punkty takie mogą być stacjonarne i mobilne, punktem mobilnym jest także 
samochód, odbierający wyselekcjonowane odpady sprzed domów. 

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§ 3. 

Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Wielkie Oczy zapewniają utrzymanie 
nieruchomości w czystości i porządku, wykonując obowiązki wynikające z ustawy oraz poprzez: 

1) usuwanie zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego; 

2) wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych, o których mowa 
w rozdziale 3; 

3) przygotowanie na terenie nieruchomości miejsca w celu ustawienia pojemników do zbierania odpadów 
komunalnych; 

4) ustawienie pojemników do zbierania odpadów komunalnych w miejscach nie stanowiących utrudnienia 
dla sąsiadów, mieszkańców, użytkowników dróg, itp. oraz dostępnych dla korzystających z tych 
urządzeń i pracowników jednostki wywozowej; 

5) utrzymanie czystości w miejscach ustawiania pojemników do zbierania odpadów komunalnych; 

6) zbieranie odpadów komunalnych w pojemnikach do tego celu przeznaczonych w sposób określony 
w rozdziale 2 i 3. 

§ 4. 

1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących 
rodzajów odpadów: 

1) papier i tektura; 

2) metale; 

3) tworzywa sztuczne; 

4) opakowania wielomateriałowe; 

5) szkło; 

6) odpady komunalne ulegające biodegradacji; 

7) odpady zielone; 

8) przeterminowane leki; 

9) chemikalia; 

10) zużyte baterie i akumulatory; 

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

12) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 
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13) odpady budowlane i rozbiórkowe; 

14) zużyte opony. 

2. Odpady komunalne o których mowa w ust.1 pkt 1-5 mogą być zbierane i odbierane łącznie jako 
odpady suche. 

3. Odpady komunalne o których mowa w ust.1 pkt 6-7 mogą być zbierane i odbierane łącznie jako 
bioodpady (odpady mokre). 

§ 5. 

1. Odpady przeterminowanych leków należy umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach 
zlokalizowanych w punktach selektywnej zbiórki odpadów, wskazanych przez Gminę Wielkie Oczy. 

2. Odpady w postaci zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych należy umieszczać 
w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w punktach selektywnej zbiórki odpadów, 
wskazanych przez Gminę Wielkie Oczy. 

3. Chemikalia oraz zużyte opony należy przekazywać do punktów selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych, wskazanych przez gminę Wielkie Oczy. 

4. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach domowych należy 
przekazywać na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym 
i elektronicznym (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495 ze zm.) do punktów selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych, wskazanych przez gminę Wielkie Oczy. 

5. Meble i inne odpady wielkogabarytowe zbiera się na terenie nieruchomości w sposób zapewniający 
łatwy dostęp jednostce wywozowej. W przypadku zabudowy wielorodzinnej odpady wielkogabarytowe 
należy zbierać na terenie nieruchomości w miejscu służącym do zbierania odpadów komunalnych. Odpady 
te winny być zgromadzone w miejscu ich odbioru nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym 
terminem ich odbioru. 

6. Odpady budowlane i rozbiórkowe z prac prowadzonych we własnym zakresie zbiera się 
w pojemnikach przeznaczonych do gromadzenia tego rodzaju odpadów, udostępnionych przez jednostkę 
wywozową, ustawionych w miejscu nieutrudniającym możliwości korzystania z nieruchomości 
i umożliwiającym dojazd pojazdu jednostki wywozowej. Ponadto odpady te mogą być przekazywane we 
własnym zakresie do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

7. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz odpady wskazane w § 4 ust.1 pkt 1-7 i pkt 13 
należy gromadzić w pojemnikach. Pozostałe wyselekcjonowane frakcje odpadów komunalnych 
przekazywane będą bezpośrednio do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub do 
wskazanych miejsc ich odbioru. 

§ 6. 

Właściciele nieruchomości, na terenie których w wyniku pielęgnacji zieleni powstają odpady zielone, 
mogą je kompostować we własnym zakresie i na własne potrzeby, jeżeli nie powoduje to uciążliwości dla 
otoczenia i negatywnego oddziaływania na środowisko w odpowiednio przygotowanych własnych 
kompostownikach. 

§ 7. 

Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami możliwe jest wyłącznie na terenach niesłużących do 
użytku publicznego, jeżeli powstające ścieki odprowadzane będą do zbiorników bezodpływowych. 

§ 8. 

Prowadzenie drobnych napraw pojazdów samochodowych na użytek własny może być wykonywane na 
nieruchomości tylko za zgodą jej właściciela i tylko wtedy, gdy nie jest uciążliwe dla sąsiednich 
nieruchomości, a odpady zbierane są w pojemnikach do tego przeznaczonych. 
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§ 9. 

Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników mają obowiązek uprzątnięcia liści, błota, 
śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego oraz 
chodników niezwłocznie od momentu ich powstania . Uprzątnięcie liści, błota, śniegu, lodu oraz innych 
zanieczyszczeń polega na usunięciu ich w miejsca nie powodujące zakłóceń ruchu pieszym i pojazdów. 

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

terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych urządzeń i ich 
utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

§ 10. 

1. Właściciel nieruchomości zapewni wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów 
komunalnych w ilości zapewniającej ich nieprzepełnienie przy uwzględnieniu częstotliwości odbierania 
odpadów i o pojemności wynoszącej minimum: 

1) 20 litrów na 1 mieszkańca w zabudowie mieszkaniowej, jednak nie mniej niż jeden pojemnik 120 litrów 
na nieruchomość; 

2) 20 litrów na 1 pracownika w zakładach usługowych, sklepach itp. placówkach z tym, że każdy z tych 
punktów winien być wyposażony w co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 litrów dla odpadów 
zmieszanych oraz odpowiednią wg potrzeb liczbę pojemników na odpady selektywnie zebrane; 

3) 25 litrów na 1 łóżko w gospodarstwach agroturystycznych, domach pomocy społecznej; 

4) 3 litry na każdego ucznia i pracownika w szkołach; 

5) 120 litrów na każdych 10 pracowników w urzędach i biurach. 

2. Do zbierania odpadów komunalnych służą pojemniki o następującej pojemności: 

1) pojemniki o pojemności: 120 litrów, 240 litrów, 1100 litrów dostosowane do urządzeń załadowczych 
pojazdów; 

2) kontenery o pojemności: 7000 litrów; 

3) worki z tworzyw sztucznych o pojemności co najmniej 60 litrów oraz worki typu big bag do zbierania 
odpadów budowlanych o pojemności 1100 litrów; 

4) kosze uliczne o pojemności od 30 do 70 litrów. 

3. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się następujące oznakowania kolorystyczne 
pojemników: 

1) kolor niebieski przeznaczone do zbierania papieru i tektury; 

2) kolor żółty przeznaczone do zbierania tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych; 

3) kolor biały przeznaczone do zbierania szkła białego; 

4) kolor zielony przeznaczone do zbierania szkła kolorowego; 

5) kolor czerwony przeznaczone do zbierania metali z umieszczonym oznakowaniem określającym rodzaj 
gromadzonego wewnątrz odpadu. 

§ 11. 

Zakazuje się: 

1) zagęszczania odpadów komunalnych zbieranych w pojemnikach w sposób uniemożliwiający ich 
usunięcie z pojemnika; 

2) wrzucania do pojemnika substancji palnych, żrących, toksycznych, gorącego popiołu oraz wlewania 
substancji ciekłych; 
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3) magazynowania na terenie nieruchomości odpadów komunalnych poza miejscami do tego 
przeznaczonymi; 

4) umieszczania w pojemnikach do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych innych odpadów, takich 
jak: odpady budowlane i rozbiórkowe, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, 
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, które 
należy zbierać oddzielnie i usuwać na zasadach określonych w niniejszej uchwale; 

5) umieszczania w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych odpadów 
pochodzących z działalności gospodarczej. 

§ 12. 

Na pojemnikach do zbierania odpadów, ustawionych na nieruchomościach, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, powinna być umieszczona w sposób trwały czytelna informacja zawierająca dane 
identyfikujące właściciela nieruchomości. 

§ 13. 

1. Na terenie nieruchomości pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy przetrzymywać 
w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników jednostki wywozowej. 

2. W przypadku, gdy niemożliwe jest ustawienie pojemników na własnej nieruchomości dopuszcza się 
ich ustawienie na innej nieruchomości, położonej w niedalekim sąsiedztwie, wyłącznie za zgodą jej 
właściciela. 

3. W przypadku, gdy brak jest dostępu do pojemników dla pracowników jednostki wywozowej 
właściciel nieruchomości zobowiązany jest w dniu odbioru odpadów komunalnych wystawić pojemniki 
przed wejściem na teren nieruchomości. 

4. Za stan sanitarny, techniczny i porządkowy koszy ulicznych odpowiadają podmioty zobowiązane do 
ich ustawienia. 

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

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego 

§ 14. 

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 przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich 
umieszczenie w odpowiednich pojemnikach, a następnie odebranie ich przez odbierającego odpady. 

3. Właściciel nieruchomości obowiązany jest do wystawienia pojemników poza teren nieruchomości 
w dniu odbioru odpadów, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd. 

§ 15. 

Odbieranie odpadów przez przedsiębiorcę odbywa się co najmniej jeden raz w miesiącu. 

§ 16. 

1. Wywóz nieczystości ciekłych musi następować w terminach zapobiegających przepełnieniu 
i przelaniu się nieczystości na powierzchnię oraz przenikaniu do gruntu. 

2. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu 
nieruchomości co najmniej raz na dwa miesiące, z zastrzeżeniem ust. 1. 
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Rozdział 5.
Wymagania wynikające z Krajowego i Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami 

§ 17. 

Odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wielkie Oczy 
winny być przekazywane zgodnie z wojewódzkim planem gospodarki odpadami do Zakładu 
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w miejscowości Młyny gm. Radymno. 

§ 18. 

Nieczystości ciekłe odbierane od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Wielkie Oczy 
winny być przekazywane do punktu zlewnego znajdującego się na terenie oczyszczalni ścieków 
w miejscowości Lubaczów lub Oleszyce. 

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe 

§ 19. 

Osoby utrzymujące psy, koty oraz inne małe zwierzęta domowe obowiązane są do: 

1. wyeliminowania zagrożeń i uciążliwości dla mieszkańców, w szczególności: nieprzyjemnej woni, 
roznoszenia pasożytów, insektów itp.; 

2. zapewnienia właściwej opieki nad zwierzętami w celu niedopuszczenia do zniszczeń i zanieczyszczeń 
nieruchomości, terenów i budynków użyteczności publicznej, natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń 
(odchodów i innych nieczystości) z pomieszczeń wspólnego użytku, placów, trawników lub zieleńców, ulic 
i chodników, pozostawionych przez zwierzę; 

3. systematycznego szczepienia przeciwko wściekliźnie zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 
2004 r. o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tj. Dz.U. z 2008 r. Nr 213, poz. 
1342 ze zm.); 

4. właściciel nieruchomości posiadający psa rasy uznanej za agresywną lub psy obronne obowiązany jest 
do wywieszenia tablic ostrzegawczych na bramach nieruchomości np. o treści: „Uwaga! Posesji pilnuje 
pies”, „Uwaga! Agresywny pies”; 

5. posiadacz psa obowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a agresywnego dodatkowo 
w kagańcu; 

6. wymóg wyprowadzania psa na smyczy nie dotyczy psów znajdujących się na terenie ogrodzonych 
nieruchomości niepublicznych pod warunkiem, że ogrodzenie jest szczelne, uniemożliwiające samowolne 
wydostanie się zwierzęcia; 

7. zwolnienie psa ze smyczy możliwe jest w miejscach mało uczęszczanych, przy spełnieniu 
jednocześnie następujących wymogów: 

1) posiadacz psa sprawuje bezpośrednią, pełną kontrolę nad zachowaniem zwierzęcia; 

2) pies jest w kagańcu za wyjątkiem tych psów, którym niemożliwe jest założenie kagańca ze względu na 
budowę ciała (np. pekińczyk) lub niewskazane ze względów zdrowotnych, potwierdzone 
zaświadczeniem lekarza weterynarii. 

§ 20. 

Zabrania się wpuszczania zwierząt domowych do piaskownic, wprowadzania ich na place 
i miejsca zabaw dla dzieci, a także wprowadzania psów do miejsc uprawiania sportu i rekreacji, na 
cmentarze i do budynków użyteczności publicznej, na tereny placówek oświatowo-wychowawczych, 
targowiska oraz innych nieruchomości, których właściciel wprowadził taki zakaz. Zakaz ten, z wyjątkiem 
zakazu wpuszczania zwierząt domowych do piaskownic nie dotyczy psów - przewodników osób 
niewidomych. 
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§ 21. 

Padłe zwierzęta domowe należy przekazać do unieszkodliwienia przedsiębiorcy prowadzącemu 
działalność w tym zakresie. 

§ 22. 

Zakazuje się dokarmiania zwierząt i ustawiania budek/domków dla tych zwierząt poza miejscami 
wyznaczonymi przez właściciela nieruchomości. 

Rozdział 7.
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej 

§ 23. 

Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach o zabudowie wielorodzinnej . 

§ 24. 

1. Właściciele nieruchomości utrzymujący zwierzęta gospodarskie zobowiązani są do prowadzenia 
hodowli w sposób nieuciążliwy dla sąsiednich nieruchomości, w szczególności w zakresie przykrych 
zapachów. 

2. Hodowla zwierząt gospodarskich może być prowadzona na terenach o zabudowie jednorodzinnej. 

3. Hodowla zwierząt powinna być usytuowana i prowadzona w taki sposób, aby nie pogarszała 
warunków zdrowotnych, sanitarnych i porządkowych otoczenia, nie powodowała zanieczyszczenia 
powietrza, gleby i wody oraz innych uciążliwości dla ludzi zamieszkujących sąsiednie nieruchomości. 

4. Pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich, teren hodowli i bezpośrednie jej otoczenie winno być 
utrzymane w należytej czystości. 

5. Ścieki z pomieszczeń dla zwierząt gospodarskich, winny być odprowadzone krytymi rowkami 
ściekowymi do kompostowni lub zbiorników bezodpływowych, by nie dopuścić do skażenia wód 
gruntowych i gleby. 

6. Wybiegi dla zwierząt gospodarskich winny być ogrodzone siatką drucianą lub innym odpowiednim 
ogrodzeniem w sposób uniemożliwiający przedostanie się zwierząt poza obręb wybiegu. 

7. Ule pszczele powinny być stawiane w odległości nie mniejszej niż 30 m od zabudowań 
mieszkalnych . 

§ 25. 

Zabrania się zanieczyszczania terenu nieruchomości, domów, ulic i innych miejsc publicznych 
wydalinami zwierząt, karmą, ściółką lub innymi odpadami pochodzącymi z hodowli. 

Rozdział 8.
Obszary i terminy przeprowadzania obowiązkowej deratyzacji 

§ 26. 

1. Wyznacza się zabudowane obszary Gminy Wielkie Oczy jako obszary podlegające obowiązkowi 
przeprowadzania deratyzacji, oraz określa się terminy jej przeprowadzenia: 

1) obszar nr 1 – dla obiektów użyteczności publicznej w miejscowościach: Wielkie Oczy, Kobylnica 
Wołoska, Kobylnica Ruska, Skolin, Żmijowiska, Wólka Żmijowska, termin od 01.04 do 30.04 i od 01.10 
do 31.10 każdego roku; 

2) obszar nr 2 – dla obiektów użyteczności publicznej w miejscowościach: Łukawiec, Bihale, Majdan 
Lipowiecki, termin od 01.04 do 30.04 i od 01.10 do 31.10 każdego roku . 

2. Deratyzację przeprowadza się we wszystkich obiektach użyteczności publicznej znajdujących się na 
wyznaczonych obszarach. 
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Rozdział 9.
Postanowienia końcowe 

§ 27. 

Traci moc Uchwała Nr XXVIII/17/06 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 5 października 2006 r. 
w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielkie Oczy. 

§ 28. 

Nieprzestrzeganie zapisów regulaminu powoduje sankcje określone w art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 391). 

§ 29. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Gminy Wielkie Oczy 

Antoni Mach
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