
UCHWAŁA NR XXXV/177/2021 
RADY GMINY KARCZMISKA 

z dnia 26 listopada 2021 r. 

w sprawie uchwalenia „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 2021 r., poz. 1372, z późn. zm.) 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 2021 r., poz. 888, z późn. zm.), 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. Tracą moc: 

1) Uchwała Nr XXVI/126/2020 Rady Gminy Karczmiska z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karczmiska (Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 6779); 

2) Uchwała Nr XXVII/140/2020 Rady Gminy Karczmiska z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w 
sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karczmiska” (Dz. Urz. Woj. Lub. z 
2021 r., poz. 30). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia i ma zastosowanie od pierwszego dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym weszła w życie. 

 

   
Przewodniczący Rady Gminy 

 
 

Jacek Nowaczek 
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Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karczmiska 

 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku 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) prowadzenie selektywnej zbiórki powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w 

zakresie obejmującym:  

a) papier i tekturę,  

b) metale,  

c) tworzywa sztuczne, 

d) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,   

e) szkło,  

f) bioodpady, 

g) przeterminowane leki i chemikalia,  

h) zużyte baterie i akumulatory,  

i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  

j) meble i inne odpady wielkogabarytowe,  

k) zużyte opony,  

l) odpady budowlane i rozbiórkowe, 

ł) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w 

wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu 

substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki; 

m) odpady niebezpieczne, 

n) odpady tekstyliów i odzieży od 01 stycznia 2025 r., 

o) popiół; 

2) zbieranie odpadów wymienionych w ust. 1 pozostałych z segregacji 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. Obowiązek selektywnego zbierania odpadów przez właścicieli nieruchomości, o którym mowa w 

ust. 1 uznaje się za spełniony, gdy właściciel selektywnie zbiera i gromadzi w osobnych pojemnikach 

lub workach, usytuowanych na terenie swojej nieruchomości i oddaje podmiotowi odbierającemu 

odpady, następujące frakcje odpadów: 

Załącznik do Uchwały Nr XXXV/177/2021

Rady Gminy Karczmiska
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Id: 5EF1E916-8B5B-4636-9074-E6E62A6973F8. Strona 1



1) metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, 

2) papier i tekturę, 

3) szkło, 

4) bioodpady, 

5) popiół. 

4. Odpady, o których mowa w ustępie 1 lit. a – n, można dostarczać do punktu selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych. 

§ 3 

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania i przekazywania do odbioru wskazanych 

poniżej odpadów w następujący sposób: 

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) bioodpady – 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 mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych 

zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego poprzez ich zbieranie 

i gromadzenie w miejscu, w którym nie będą utrudniały ruchu pieszych i pojazdów oraz nie będą 

stanowiły dla nich zagrożenia, umożliwiając ich zebranie przez odpowiednie służby. 

 

§ 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, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy 

użyciu środków myjących ulegających biodegradacji. 

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 odpadami oraz niniejszym regulaminem. 

 

§ 6 

Określa się wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne 

w kompostownikach przydomowych. 

1. Kompostowanie prowadzi się: 

1) w gotowych kompostownikach ogrodowych, 

2) w drewnianych kompostownikach o budowie ażurowej, wykonanych z desek lub 

zaimpregnowanych belek, ułożonych tak, aby zapewnić dostęp powietrza do warstw kompostu, 

3) w formie pryzmy, gdzie materiał biodegradowalny układa się warstwowo. 
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2. Kompostownik lub pryzma musi zapewnić prawidłowy proces kompostowania bioodpadów 

stanowiących odpady komunalne w warunkach tlenowych w okresie całego roku oraz nie może 

stwarzać uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich. 

3. Zwalnia się w całości z obowiązku posiadania worka/pojemnika na bioodpady w przypadku 

zadeklarowania przez właściciela nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym 

jednorodzinnym, kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach 

przydomowych, spełniających wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów. 

4. W przypadku właścicieli nieruchomości, o których mowa w ust. 3, nie zapewnia się odbierania 

bioodpadów stanowiących odpady komunalne. 

 

Rozdział 3 

Rodzaje i minimalne pojemności pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania 

odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku 

publicznego oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i worów 

oraz  utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

§ 7 

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 m
3
, 

4) kosze uliczne o pojemności do 70 l, 

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

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 bioodpadów – w kolorze brązowym z napisem „Bio”, 

6) do gromadzenia popiołu – worek w kolorze szarym z napisem „Popiół”. 

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. 

 

§ 8 

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. 
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2. Ustala się minimalną pojemność koszy na odpady na nieruchomościach służących użytkowi 

publicznemu – 10 l.   

§ 9 

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, do którego możliwy jest dojazd 

pojazdem do transportu odpadów, 

2) w przypadku braku możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca ustawienia pojemników do 

zbierania odpadów, pojemniki należy udostępnić w sposób uzgodniony z przedsiębiorcą odbierającym 

odpady. 

2. Pojemniki powinny być: 

1) systematycznie myte i odkażane nie rzadziej niż raz na pół roku, 

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

3. Pojemniki na drogach publicznych rozmieszcza przy ciągach pieszych o wzmożonym ruchu, 

w pobliżu miejsc użyteczności publicznej, na przystankach komunikacji publicznej.  

4. Worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów należy umieszczać w miejscu ustawiania 

pojemników lub innym miejscu uzgodnionym z odbiorcą odpadów. 

 

Rozdział 4 

Wymagania w zakresie utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc 

gromadzenia odpadów 

§ 10 

1. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywania w należytym stanie sanitarnym miejsc 

gromadzenia odpadów, poprzez zapewnienie: 

1) aby miejsca gromadzenia odpadów były zabezpieczone od zalewania odpadów przez wody 

opadowe, 

2) utrzymania miejsc gromadzenia odpadów w czystości nie dopuszczając aby odpady przeznaczone 

do gromadzenia w workach lub pojemnikach zalegały luzem lub poza pojemnikami. 

 

Rozdział 5 

Częstotliwości i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 11 

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. Bioodpady mogą być poddawane przez właściciela nieruchomości procesowi kompostowania na 

terenie tej nieruchomości. 

§ 12 
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1. Ustala się następującą minimalną częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych  przez 

właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady: 

1) w zabudowie jednorodzinnej: 

a) odpady papieru i tektury – nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące,  

b) odpady metali, tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe – nie rzadziej niż jeden raz w 

miesiącu,   

c) odpady szkła – nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące, 

d) bioodpady – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu, 

e) popiół – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu w okresie od października do kwietnia, 

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

2) w zabudowie wielolokalowej: 

a) odpady papieru i tektury – nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące,  

b) odpady metali, tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe – nie rzadziej niż jeden raz w 

miesiącu,   

c) odpady szkła – nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące, 

d) bioodpady – nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu, 

e) popiół – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu w okresie od października do kwietnia, 

f) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – nie rzadziej niż dwa razy 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 pół roku lub częściej, 

w przypadku ich wcześniejszego napełnienia.  

 

§ 13 

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 niebezpieczne oraz zużyte opony 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 niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w 

wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu 

substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki należy dostarczyć do punktów selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych. 

7. Odpady pochodzące z budów, remontów i rozbiórek, nie będące odpadami komunalnymi, winny 

być odbierane z terenu nieruchomości przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie 
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odbierania odpadów komunalnych po zawarciu oddzielnej umowy na świadczenie dodatkowych 

usług.  

8. Bioodpady, których właściciel nie ma możliwości zagospodarować samodzielnie, należy przekazać 

do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

9. Odpady z tekstyliów i odzieży należy dostarczać do zlokalizowanych na terenie gminy pojemników 

przeznaczonych do zbierania tego rodzaju odpadów, bądź od 1 stycznia 2025 r. do punktów 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

 

Rozdział 6 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 14 

1. Objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych, w tym zbieraniem 

selektywnym 100% mieszkańców gminy. 

2. Wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów. 

3. Intensyfikacja działań edukacyjno-informacyjnych promujących zapobieganie powstawania 

odpadów oraz właściwe postępowanie z wytworzonymi odpadami. 

4. 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. 

5. Sposób zbierania odpadów powinien być dostosowany do przyjętych w instalacjach 

zagospodarowania odpadów technologii przekształcania odpadów, do których odpady będą kierowane. 

 

Rozdział 7 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed 

zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych 

do wspólnego użytku 

§ 15 

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. 

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 8 

Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w 

poszczególnych nieruchomościach 

 

§ 16 
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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, 

3) utrzymywanie zwierząt gospodarskich nie wpływa na pogorszenie warunków życiowych 

mieszkańców sąsiednich nieruchomości. 

3. Zanieczyszczenia spowodowane przez zwierzęta hodowlane w miejscach użyteczności publicznej, 

placach i drogach publicznych muszą być usuwane przez właściciela zwierzęcia. 

4. Posiadacz pszczół zobowiązany jest przetrzymywać je w ulach, ustawionych w taki sposób, aby 

wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich 

i nie stanowiły zagrożenia dla ludzi.  

 

Rozdział 9 

Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej 

przeprowadzania 

§ 17 

1. Wyznacza się obszary obowiązkowej deratyzacji: 

1) obiekty mieszkalnictwa wielorodzinnego, 

2) obiekty użyteczności publicznej, 

3) obiekty przeznaczone do hodowli zwierząt, 

4) zakłady żywienia zbiorowego, 

5) obiekty związane z produkcją, przetwórstwem, handlem i magazynowaniem artykułów 

spożywczych oraz świadczeniem usług bytowych. 

 

2. Ustala się terminy przeprowadzania deratyzacji: 

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

2) w terminie jesiennym od dnia 1 października do dnia 31 października, 

3) w terminie innym niż wymieniony w pkt 1 i 2, w przypadku wystąpienia takiej potrzeby. 
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