
UCHWAŁA NR XXXIX/214/2017
RADY GMINY KARCZMISKA

z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karczmiska”

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 2017 r., poz. 1875) oraz art. 4 ust. 1, ust. 2 i ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r., poz. 1289), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Opolu Lubelskim – Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karczmiska” w brzmieniu 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XIX/128/2016 Rady Gminy Karczmiska z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karczmiska (Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 2724).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r.

 
Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Nowaczek
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Załącznik 

do Uchwały Nr XXXIX/214/2017

Rady Gminy Karczmiska

z dnia 26 października 2017 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karczmiska

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na nieruchomościach 
położonych na terenie Gminy Karczmiska.

Rozdział 2.
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE 

NIERUCHOMOŚCI

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości są obowiązani do zapewnienia utrzymania czystości i porządku na terenie 
nieruchomości poprzez:

1) selektywne zbieranie wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w zakresie 
obejmującym:

a) papier i tekturę, w tym odpady opakowaniowe z papieru i tektury,

b) metale, tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z metalu, odpady opakowaniowe z tworzyw 
sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe,

c) szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,

d) odpady ulegające biodegradacji, w tym bioodpady oraz odpady zielone,

e) popiół,

f) przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz odpady budowlane i 
rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne;

2) zbieranie odpadów niewymienionych w ust. 1 łącznie, jako zmieszane odpady komunalne.

2. Odpady wymienione w ust. 1 należy gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach i workach, w 
sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi rodzajami odpadów zbieranych selektywnie oraz ze 
zmieszanymi odpadami komunalnymi.

§ 3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania i przekazywania do odbioru wskazanych 
poniżej odpadów w następujący sposób:

1) w zabudowie jednorodzinnej:

a) odpady papieru i tektury – w osobnym worku,

b) odpady metali, tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe – w osobnym worku,

c) odpady szkła – w osobnym worku,

d) odpady ulegające biodegradacji, w tym bioodpady oraz odpady zielone – w osobnym worku,

e) popiół – w osobnym worku,

f) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – w osobnym pojemniku;

2) w zabudowie wielorodzinnej:

a) odpady papieru i tektury – w osobnym worku,
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b) odpady metali, tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe – w osobnym worku,

c) odpady szkła – w osobnym worku,

d) odpady ulegające biodegradacji, w tym bioodpady oraz odpady zielone – w osobnym worku,

e) popiół – w osobnym worku,

f) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – w osobnym pojemniku;

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

a) odpady papieru i tektury – w osobnym worku,

b) odpady metali, tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe – w osobnym worku,

c) odpady szkła – w osobnym worku,

d) odpady ulegające biodegradacji, w tym bioodpady oraz odpady zielone – w osobnym worku,

e) popiół – w osobnym worku,

f) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – w osobnym pojemniku;

§ 4. 1. W miejscach publicznych odpady komunalne należy gromadzić w koszach na śmieci lub w 
ogólnodostępnych pojemnikach na odpady.

2. Właściciele  nieruchomości położonych wzdłuż chodników mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, 
lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego w sposób gwarantujący 
swobodny ruch pieszych i pojazdów, w miejsca nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów.

§ 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami jest dozwolone wyłącznie po spełnieniu 
następujących warunków:

1) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstałych ścieków do kanalizacji sanitarnej lub 
zbiorników bezodpływowych,

2) dokonywania tych czynności na wydzielonych i utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu 
środków myjących ulegających biodegradacji,

3) mycie dotyczy wyłącznie nadwozia pojazdów.

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi jest dozwolona wyłącznie po 
spełnieniu następujących warunków:

1) naprawa pojazdów samochodowych nie stwarza uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości,

2) powstające podczas naprawy odpady będą gromadzone w sposób selektywny, zgodny ze sposobem 
gospodarowania tego typu strumienia odpadów oraz niniejszym regulaminem.

Rozdział 3.
RODZAJE I MINIMALNE POJEMNOŚCI POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA 

ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ORAZ NA DROGACH 
PUBLICZNYCH, WARUNKI ROZMIESZCZANIA TYCH POJEMNIKÓW I ICH UTRZYMANIA W 

ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZĄDKOWYM I TECHNICZNYM

§ 6. 1. Do zbierania odpadów na terenie nieruchomości przewidziane są:

1) worki o pojemności od 60 l do 240 l,

2) pojemniki na odpady o pojemności od 60 l do 1100 l,

3) kontenery o pojemności do 10 m3,

4) kosze uliczne o pojemności do 50 l,

5) ogólnodostępne pojemniki do zbierania odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych.

Id: 8DC710DD-CC84-4803-8530-31111AB6D432 Strona 2



2. Dla poszczególnych rodzajów odpadów należy zastosować pojemniki lub worki w odpowiednich 
kolorach:

1) do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych – w  kolorze czarnym,

2) do gromadzenia szkła – w kolorze zielonym z napisem „Szkło”,

3) do gromadzenia papieru i tektury – w kolorze niebieskim z napisem „Papier”,

4) do gromadzenia metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych – w kolorze żółtym z napisem 
„Metale i tworzywa sztuczne”,

5) do gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji – w kolorze brązowym z napisem „Bio”,

6) do gromadzenia popiołu – worek w dowolnym kolorze innym niż czarny, zielony, niebieski, żółty i brązowy.

3. Pojemniki i worki, o których mowa w ust. 1 muszą zapewniać  zabezpieczenie odpadów przed 
pogorszeniem jakości zbieranych w nich odpadów do czasu przekazania ich do instalacji dalszego 
zagospodarowania.

4. Pojemniki na odpady powinny być zaopatrzone w oznaczenia określające rodzaj gromadzonych odpadów 
oraz wyposażone w oznakowanie zapewniające identyfikację właściciela pojemnika.

5. Pojemniki przeznaczone na zbieranie odpadów powinny spełniać obowiązujące normy i być dostosowane 
do samochodów odbierających odpady.

§ 7. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemników do zbierania odpadów komunalnych na terenie 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

1) w zabudowie jednorodzinnej – pojemnik o minimalnej pojemności 120 l na gospodarstwo domowe,

2) w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych – pojemnik o minimalnej pojemności 120 l na gospodarstwo 
domowe.

2. Ustala się minimalną pojemność pojemników do zbierania odpadów komunalnych na terenie 
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

1) dla żłobków, przedszkoli i szkół, jednostek administracji publicznej, przychodni, lokali handlowych i 
gastronomicznych, zakładów produkcyjnych – pojemnik o minimalnej pojemności 120 l,

2) dla małych punktów usługowych – pojemnik o minimalnej pojemności 60 l.

3. Ustala się minimalną pojemność koszy na odpady na nieruchomościach służących użytkowi publicznemu 
– 10 l.

§ 8. 1. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy umieszczać w wydzielonych miejscach na 
terenie nieruchomości, przystosowanych do tego celu zgodnie z odpowiednimi przepisami. Ponadto:

1) pojemniki do zbierania odpadów należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, 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 2,

2) 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,

3) worki lub pojemniki należy ustawiać tak, aby nie stwarzały one zagrożenia dla innych użytkowników 
ciągów komunikacyjnych, bezpieczeństwa ruchu drogowego, nie utrudniały korzystania z nieruchomości 
oraz tak aby uniemożliwiać rozrywanie worków przez zwierzęta i wywracanie pojemników przez wiatr,

4) pojemniki i worki na odpady surowcowe oraz pozostałe odpady zbierane selektywnie należy umieszczać w 
takich miejscach, aby uniemożliwić przedostawanie się do nich wód opadowych lub podsiąkowych do 
momentu ich odbioru,
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5) pojemniki o pojemności powyżej 1100 l powinny być ustawione tak, aby umożliwić dojazd do nich 
samochodu przystosowanego do odbierania odpadów komunalnych.

2. Pojemniki powinny być:

1) systematycznie myte i odkażane nie rzadziej niż dwa razy w roku,

2) sprawne technicznie, w stanie gwarantującym porządek w miejscu gdzie zostały ustawione.

3. 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.

4. Pojemniki na drogach publicznych rozmieszcza przy ciągach pieszych o wzmożonym ruchu, w pobliżu 
miejsc użyteczności publicznej, na przystankach komunikacji publicznej.

Rozdział 4.
CZĘSTOTLIWOŚCI I SPOSOBY POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH I 

NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ Z TERENÓW 
PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO

§ 9. 1. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich 
gromadzenie w odpowiednich pojemnikach, kontenerach lub workach i odebranie ich przez podmiot uprawniony 
do odbierania odpadów komunalnych w terminach ustalonych w harmonogramie ich odbioru.

2. Właściciele nieruchomości wyposażonych w bezodpływowe zbiorniki do gromadzenia nieczystości 
ciekłych zbierają ścieki w szczelnych zbiornikach, które są opróżniane przez podmiot uprawniony do usuwania i 
transportu nieczystości ciekłych.

3. Odpady ulegające biodegradacji mogą być poddawane przez właściciela nieruchomości procesowi 
kompostowania na terenie tej nieruchomości.

§ 10. 1. Ustala się następującą minimalną częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych  przez 
właścicieli nieruchomości na których powstają odpady:

a) odpady papieru i tektury – raz na dwa miesiące,

b) odpady metali, tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe – raz w miesiącu,

c) odpady szkła – raz na dwa miesiące,

d) odpady ulegające biodegradacji – nie rzadziej niż raz w miesiącu,

e) popiół – raz w miesiącu od października do kwietnia,

f) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – nie rzadziej niż raz w miesiącu;

2. Odbiór odpadów z pojemników ogólnodostępnych powinien odbywać się nie rzadziej niż raz w miesiącu.

3. Odbiór odpadów z koszy ulicznych należy przeprowadzać z częstotliwością zapewniającą 
niedopuszczenie do ich przepełnienia, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

4. Odpady komunalne należy odbierać od właścicieli nieruchomości w godzinach 6 – 20.

5. Częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe powinna uniemożliwiać 
przepełnienie się zbiornika i odbywać się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące lub częściej, w przypadku ich 
wcześniejszego napełnienia.

6. Częstotliwość opróżniania zbiorników przydomowych oczyszczalni z osadów lub innych odpadów 
wynika z ich instrukcji eksploatacji.
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§ 11. 1. Odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy przekazywać do punktów zbierania 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym zlokalizowanych w obiektach handlowych 
zobowiązanych do prowadzenia zbiórki tych odpadów na podstawie przepisów odrębnych lub do punktów 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych bądź przedsiębiorcom prowadzącym okresowe akcje zbierania 
tych odpadów.

2. Odpady baterii i akumulatorów należy przekazać do punktów selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych lub dostarczyć do placówek handlowych zobowiązanych do prowadzenia zbiórki tych odpadów na 
podstawie przepisów odrębnych oraz do innych wyznaczonych punktów.

3. Odpady środków chemicznych, farb i lakierów, przepracowanych olejów oraz opakowań po nich, 
zużytych opon należy dostarczyć do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, bądź podmiotom 
uprawnionym do zbierania tych odpadów.

4. Odpady wielkogabarytowe i odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne winny być 
przekazywane do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

5. Odpady przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych należy dostarczyć do specjalistycznych 
pojemników ustawionych w aptekach lub do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

6. Odpady pochodzące z budów, remontów i rozbiórek, nie będące odpadami komunalnymi, powinny być 
odbierane z terenu nieruchomości przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych.

7. Odbieranie odpadów, o których mowa w ust. 1 – 5, za wyjątkiem odpadów z remontów, odbywa się także 
w systemie akcyjnym zgodnie z podanym harmonogramem.

8. Odpady biodegradowalne, w tym odpady zielone, których właściciel nie ma możliwości zagospodarować 
samodzielnie, należy przekazać do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Rozdział 5.
INNE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

§ 12. 1. Odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości przez przedsiębiorcę podlegają 
unieszkodliwieniu w następujący sposób:

1) odpady zmieszane oraz odpady zielone – przedsiębiorca przekazuje obowiązkowo do wskazanej w 
Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego regionalnej instalacji, a w 
przypadku jej awarii – do instalacji zastępczej,

2) odpady selektywnie zebrane – przedsiębiorca przekazuje do odpowiedniego zakładu odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami.

2. Powstające w gospodarstwach domowych na terenach wiejskich odpady ulegające biodegradacji powinny 
być w pierwszej kolejności zagospodarowane przez mieszkańców we własnym zakresie m.in. poprzez 
kompostowanie w przydomowych kompostownikach lub w biogazowniach rolniczych.

3. Sposób zbierania odpadów powinien być dostosowany do przyjętych w instalacjach zagospodarowania 
odpadów technologii przekształcania odpadów, do których odpady będą kierowane.

Rozdział 6.
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE, MAJĄCYCH NA CELU 

OCHRONĘ PRZED ZAGROŻENIEM LUB UCIĄŻLIWOŚCIĄ DLA LUDZI ORAZ PRZED 
ZANIECZYSZCZENIEM TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO WSPÓLNEGO UŻYTKU

§ 13. 1. Osoby będące właścicielami lub opiekunami zwierząt domowych są zobowiązane do sprawowania 
właściwej opieki nad tymi zwierzętami w tym nie pozostawiania bez nadzoru, zapewnienia ochrony przed 
zagrożeniem lub uciążliwością dla innych ludzi lub innych zwierząt.

2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest zabezpieczyć nieruchomość, w taki sposób aby zapobiec 
możliwości wydostania się zwierząt domowych poza jej granice.
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3. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do usunięcia zanieczyszczeń 
spowodowanych przez te zwierzęta na terenie przeznaczonym do użytku publicznego oraz innych miejsc 
przeznaczonych do wspólnego użytku.

Rozdział 7.
WYMAGANIA UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH 

WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ, W TYM TAKŻE ZAKAZU ICH UTRZYMYWANIA 
NA OKREŚLONYCH OBSZARACH LUB W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH

§ 14. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane pod 
warunkiem przestrzegania warunków określonych w ust. 2.

2. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich jeżeli:

1) wszelka uciążliwość dla środowiska hodowli prowadzonej w odpowiednich budynkach inwentarskich 
ograniczona jest do obszaru nieruchomości, na której zwierzęta są utrzymywane,

2) zapewnione jest gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w 
sposób zgodny z odrębnymi przepisami i wymogami regulaminu,

3) utrzymywanie zwierząt gospodarskich nie wpływa na pogorszenie warunków życiowych mieszkańców 
sąsiednich nieruchomości.

3. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich: koni, bydła, trzody chlewnej, kóz, owiec na terenach 
wyłączonych z produkcji rolniczej.

Rozdział 8.
WYZNACZANIA OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI I 

TERMINÓW JEJ PRZEPROWADZANIA

§ 15. 1. Właściciele nieruchomości wielorodzinnych oraz właściciele, których nieruchomości związane są z 
produkcją, handlem, magazynowaniem artykułów spożywczych, świadczeniem usług bytowych oraz na których 
prowadzona jest hodowla zwierząt, mają obowiązek przeprowadzenia deratyzacji dwa razy w roku tj.:

a) w terminie wiosennym od dnia 1 marca do dnia 31 marca,

b) w terminie jesiennym od dnia 1 października do dnia 31 października.

2. Właściciele nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej przeprowadzają deratyzację tylko w miarę 
potrzeby.

3. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt, w uzgodnieniu z 
Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, określi obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz 
określi, w drodze zarządzenia, termin jej przeprowadzenia.
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