
UCHWAŁA NR XVIII/102/2016
RADY GMINY RYBCZEWICE

z dnia 24 czerwca 2016 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rybczewice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 250) po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdniku, Rada 
Gminy Rybczewice uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rybczewice, stanowiący 
załącznik do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIII/144/2013 Rady Gminy Rybczewice z dnia 5 marca 2013 r.  sprawie 
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rybczewice (Dz. Urz. Woj. Lub. z 
2013 r. poz. 2212).

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rybczewice.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Rybczewice

Lech Miściur
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Rodzaje i minimalna pojemność 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  

 

ROZDZIAŁ 4  
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych             

z terenów nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.   

 

ROZDZIAŁ 5 
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed 

zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 

przeznaczonych do wspólnego użytku.    
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Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej, w tym także zakazy ich utrzymywania na określonych obszarach                                    

lub w poszczególnych nieruchomościach 
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Załącznik do Uchwały Nr XVIII/102/2016

Rady Gminy Rybczewice

z dnia 24 czerwca 2016 r.

Id: A2E49E72-EBFB-4244-B86C-90ADD0727096. Podpisany Strona 1



ROZDZIAŁ 1 
Postanowienia ogólne. 

§ 1 
1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rybczewice, zwany dalej 

„Regulaminem” określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Rybczewice. 

2. Postanowienia regulaminu są opracowane na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) 
ROZDZIAŁ 2 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości. 

§ 2 
1.  Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych, a odbierający odpady do selektywnego odbierania odpadów 

komunalnych. 

2. Obowiązkowe jest selektywne zbieranie odpadów komunalnych, w podziale na 

następujące frakcje: 

1) meble i odpady wielkogabarytowe, 

2) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

3) chemikalia, 

4) zużyte baterie i akumulatory, 

5) przeterminowane leki, 

6) zużyte opony, 

7) odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie, 

8) metale, 

9) papier i tektura, 

10) szkło opakowaniowe bezbarwne i kolorowe, 

11) tworzywa sztuczne i wielomateriałowe, 

12) popiół, 

13) odpady zielone. 

3.  Właściciele nieruchomości zapewniaj ą utrzymanie czystości i porządku na terenie 

nieruchomości poprzez prowadzenie na nieruchomościach zamieszkałych 
i niezamieszkałych selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i gromadzeniu ich 

 w odpowiednio oznakowanych pojemnikach oraz workach o odpowiednim kolorze. 

4. Meble i inne odpady wielkogabarytowe (np. drzwi, stolarka okienna), odpady budowlane    

i rozbiórkowe oraz metale należy gromadzić odrębnie od pozostałych odpadów 

komunalnych, przekazywać wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym przez 

prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych lub GPSZOK – 

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

5. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach domowych 

należy przekazywać do punktów zbierania zorganizowanych przez sprzedawców tego 

sprzętu, oddawać do punktów zbiórki wskazanych przez prowadzącego działalność w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych lub do GPSZOK 

6. Chemikalia i opony należy przekazywać do punktów zbiórki wskazanych przez 

prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych lub do GPSZOK. 

7.  Zużyte baterie należy umieszczać w specjalnych pojemnikach zlokalizowanych          
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w budynkach użyteczności publicznej. Zużyte akumulatory należy przekazywać 

placówkom handlowym prowadzącym sprzedaż detaliczną akumulatorów, do punktów 

zbiórki wskazanych przez prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych lub do GPSZOK. 

8. Przeterminowane leki należy gromadzić w specjalnych pojemnikach ustawionych             

w aptekach lub przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

9.  Odpady zielone i biodegradowalne, można zbierać i gromadzić w przydomowych 

kompostownikach. 

10. Popiół można dostarczać do GPSZOK. 

§ 3 
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych 

zanieczyszczeń z powierzchni chodników położonych wzdłuż nieruchomości, poprzez 

odgarnięcie w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów. 

§ 4 
1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami jest dozwolone na terenie nieruchomości 

nie służącej do użytku publicznego, pod warunkiem, że ścieki odprowadzane są wyłącznie 

do kanalizacji lub zbiorników bezodpływowych po przejściu przez odstojnik. 

2.  Właściciel samochodu może dokonywać doraźnych napraw związanych z bieżącą 

eksploatacją pojazdu w obrębie nieruchomości pod warunkiem, że czynności te nie będą 

powodować zanieczyszczenia wód i gleby oraz uciążliwości dla sąsiadów. 

ROZDZIAŁ 3 
Rodzaje i minimalna pojemność 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. 

§ 5 
1. Do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości służą znormalizowane 

pojemniki o pojemności 120 l, 140, 240 l, 1100 l oraz worki 120 l z folii LDPE. 

2. Do gromadzenia odpadów komunalnych na drogach publicznych przeznaczone są kosze 

uliczne o pojemności od 35 l do 80 l. 

§ 6 
1. Ustala się minimalną pojemność pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych dla 

nieruchomości zamieszkałych, uwzględniającą następujące normy: 

1) dla gospodarstwa domowego liczącego od 1 do 3 osób należy przewidzieć pojemnik na 

odpady o pojemności 120 – 140  litrów, 

2)  dla gospodarstwa domowego liczącego od 4 do 6 osób należy przewidzieć pojemnik 

pojemności 240 litrów, 

3)  dla gospodarstwa domowego liczącego 7 i więcej osób - pojemniki o pojemności 240 

litrów i 120 litrów, 

4)  dla nieruchomości wielolokalowych urządzenia o pojemności 120 – 140  litrów na 

gospodarstwo domowe (dopuszcza się ustawienie pojemników o pojemności 1100 

litrów), 

2. Ustala się minimalną pojemność pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych dla 
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nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy uwzględniając następujące normy: 

1)  dla budynków użyteczności publicznej i placówek oświatowych - 1 pojemnik 

pojemności 1100 l , 

2) dla lokali handlowych - 1 pojemnik o pojemności 1100 l , 

3) dla lokali gastronomicznych - 1 pojemnik o pojemności 240 l, 

4) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych oraz innych nieruchomości 

podobnej funkcji - 1 pojemnik o pojemności 1100, 

5) dla domów opieki, hoteli, pensjonatów oraz innych nieruchomości o podobnej funkcji - 

1 pojemnik o pojemności 1100 l, 

6) dla cmentarzy - 1 pojemnik o pojemności 1100 l. 

3. Odpady komunalne na nieruchomościach zamieszkałych, zbierane w sposób selektywny 

(papier, tektura, szkło opakowaniowe bezbarwne i kolorowe, tworzywa sztuczne                 

i wielomateriałowe), należy gromadzić w workach wyłącznie do tego celu 

przeznaczonych, o ujednoliconych kolorach i pojemnościach uwzględniających 

następujące normy: 

a) kolor biały z przeznaczeniem na makulaturę - 120 l, 

b) kolor żółty z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne,wielomateriałowe, metal - 120 l, 

c) kolor niebieski z przeznaczeniem na szkło - 120 l. 

4. Odpady komunalne na nieruchomościach niezamieszkałych, zbierane w sposób 

selektywny należy gromadzić w odpowiednich workach jak w ust. 3 lub w pojemnikach 

do tego przeznaczonych. 

5. Dopuszcza się prowadzenie przez właścicieli nieruchomości na terenie nieruchomości, do 
której posiada tytuł prawny kompostowanie odpadów biodegradowalnych                          

w przydomowych kompostowniach.  

§ 7 
1. Pojemniki i worki na odpady komunalne należy ustawiać na równej powierzchni, w miarę 

możliwości utwardzonej, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota w miejscach 

łatwo dostępnych dla pracowników prowadzącego działalność w zakresie usuwania 

odpadów, oraz w sposób nie powodujący uciążliwości dla mieszkańców i osób trzecich. 

2. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych muszą być eksploatowane zgodnie        

z ich przeznaczeniem. Zależnie od stopnia zabrudzenia należy je okresowo myć                     

i dezynfekować. 

ROZDZIAŁ 4 
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych 

z obszaru nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego. 

§ 8 
1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady 

komunalne, obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości z następującą częstotliwością: 

a) odpady komunalne zmieszane (niesegregowane) - 1 raz w miesiącu zgodnie z 

harmonogramem. 

b) odpady komunalne zbierane selektywnie (papier i tektura, szkło opakowaniowe 

bezbarwne i kolorowe, tworzywa sztuczne i wielomateriałowe) - 1 raz w miesiącu 

zgodnie z harmonogramem. 

2. Odpady komunalne gromadzone w koszach ulicznych lub pojemników ustawionych: 

a) w pasach drogowych: 2 razy w miesiącu, 
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b) w parkach i nad zbiornikiem wodnym w okresie kwiecień - wrzesień - 2 razy              

w miesiącu; w okresie październik - marzec - 1 raz w miesiącu, 

c)  na terenie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, instytucji oświaty, 

zdrowia, oraz na terenach pozostałych nieruchomości niezamieszkałych - 2 razy 

w miesiącu. 

3. Odpady komunalne, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt. 1 - 7 powinny być usuwane z terenu 

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego 2 razy w ciągu roku. 

4.  Nieczystości ciekłe powinny być usuwane z nieruchomości z częstotliwością       

gwarantującą, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, zwłaszcza wynikający z jego 

przepełnienia, a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód podziemnych, nie 

rzadziej niż                  1 raz w roku. 

5. Właściciele nieruchomości użytkowanych sezonowo, czyli domków rekreacyjnych             

i letniskowych, obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych w okresie 

przebywania na danej nieruchomości, nie rzadziej niż 1 raz na 2 miesiące. 

Rozdział 5 
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed 

zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 
przeznaczonych do wspólnego użytku. 

§ 9 
Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy: 

1) w przypadku psów: 

a) wyposażenie psa w obrożę, a w przypadku ras uznawanych za agresywne w kaganiec, 

b) na terenach ogólnie dostępnych prowadzenie psa na smyczy lub w kagańcu, a psa rasy 

c)  uznawanej za agresywną lub w inny sposób zagrażającego otoczeniu - na smyczy       

i w kagańcu, 

d) nadzorowanie przez osoby dorosłe psów dużych i niebezpiecznych, 

e) nie wprowadzanie psów na place zabaw, do piaskownic, sklepów, lokali 

gastronomicznych, pomieszczeń biurowych, na tereny szkół i przedszkoli bez zgody 

dyrektora, innych obiektów publicznych oraz na tereny objęte zakazem na podstawie 

odrębnych przepisów; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych 

korzystających z pomocy psów -przewodników; 

f) natychmiastowe usuwanie przez właścicieli zanieczyszczeń pozostawionych przez 

zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku 

publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, 

trawnikach itp.; nieczystości te, umieszczone w szczelnych, nie ulegających 

szybkiemu rozkładowi torbach lub woreczkach, mogą być wrzucane do koszy 

śmietnikowych oraz pojemników na odpady zmieszane; postanowienie to nie dotyczy 

osób niewidomych, korzystających z psów przewodników. 

2) w przypadku wszystkich innych zwierząt domowych: 

a) stały i skuteczny dozór; 

b)  niewprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem 

obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp.; 

c) niewprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic, 

basenów oraz na tereny objęte zakazem na podstawie odrębnych przepisów; 
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1.  Zwolnienie psów z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych ogólnie 

dostępnych, w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich 

zachowaniem, lecz nie dotyczy to psów ras uznanych za agresywne. 

2.  Zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie nieruchomości 

może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób 

uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich                  

i odpowiednio oznakowana tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem. 

ROZDZIAŁ 6 
Wymagania utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

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

§ 10 
1.  Na terenie Gminy Rybczewice zabrania się chowu zwierząt gospodarskich,                        

z wyłączeniem: 

1) istniejących gospodarstw rolnych, działów specjalnych produkcji rolnej, 

2) przydomowego chowu drobiu, pszczół oraz królików i szynszyli - wyłącznie na 

działkach zabudowanych budynkami jednorodzinnymi wolnostojącymi. 

2.  Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej zwierzęta gospodarskie mogą być 

utrzymywane na prywatnych posesjach jedynie dla potrzeb własnego gospodarstwa 

domowego. 

3. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie jest zobowiązany : 

1)  nie powodować wobec osób trzecich uciążliwości takich jak hałas, odory itp., 

2)  zabezpieczyć nieruchomość przed możliwością opuszczenia jej przez zwierzęta 

gospodarskie, 

3)  właściciele zwierząt gospodarskich maj ą obowiązek usuwać odchody zwierzęce, 

resztki karmy lub ściółki pozostawione na ulicach, placach i w innych miejscach 

publicznych. 

ROZDZIAŁ 7 
Wyznaczanie obszarów obowiązkowej deratyzacji 

i terminy jej przeprowadzania. 

§ 11 
1. Obszarami podlegającymi obowiązkowej deratyzacji podlegają wymienione obszary na 

terenie Gminy Rybczewice: zakłady pracy, sklepy, magazyny, warsztaty, obiekty 

użyteczności publicznej i inne, na których zostanie stwierdzone występowanie gryzoni. 

2. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, 

właściciele nieruchomości obowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji niezwłocznie. 

 
ROZDZIAŁ 8 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 
§ 12  

1. Wykaz regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych                     

w poszczególnych regionach gospodarki odpadami komunalnymi oraz instalacje  

Id: A2E49E72-EBFB-4244-B86C-90ADD0727096. Podpisany Strona 6



przewidziane do zastępczej obsługi tych regionów zawiera Plan Gospodarki 

Odpadami dla Województwa Lubelskiego 2017, uchwalony przez Sejmik 

Województwa Lubelskiego, 

2. Powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji powinny 

być w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym 

zakresie np. poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach.” 
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