
 

 

UCHWAŁA NR XVI/132/16 

RADY MIEJSKIEJ W RADOMYŚLU WIELKIM 

z dnia 19 maja 2016 r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radomyśl Wielki 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 

z 2016r.,poz 446) oraz zgodnie z wymaganiami art. 4 ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r. poz. 250 .)  po zasięgnięciu opinii Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu znak: PSK.448.16.2016 z dnia 19 05 2016r., Rada Miejska 

w Radomyślu Wielkim uchwala Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radomyśl 

Wielki, zwany dalej Regulaminem, o następującej treści : 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radomyśl 

Wielki określone w art. 4 ust 2 ustawy z dnia 13  września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2016r.poz 250 ) tj.: 

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących: 

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, 

w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych 

baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów 

wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, odpadów zielonych a 

także odpadów komunalnych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku 

publicznego, 

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi; 

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych 

na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników 

i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu: 

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych 

źródłach, 

b) liczby osób korzystających z tych pojemników 

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego; 

4) innych wymagań wynikających z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami; 
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5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem 

lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów, przeznaczonych do wspólnego użytku; 

6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym 

także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach; 

7) wyznaczenia obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzenia. 

§ 2. Zasady obowiązują właścicieli nieruchomości, mieszkańców Gminy Radomyśl Wielki oraz osoby 

przebywające na jej terenie. 

§ 3. Treść Regulaminu pozostaje w ścisłym związku z pojęciami i definicjami zawartymi w ustawach: 

1) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku  (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 250) 

2) o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r.(Dz. U. z 2013r. poz. 21 z późn. zm.) 

3) o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 11 września 2015r.(tj. Dz.U. z 2015r. poz. 1688 

z późn. zm.) 

4) o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tj. Dz.U. z 2013r.,poz.856 z późn.zm.) 

Rozdział 2. 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości 

zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 

z 2016r. poz. 250 ). 

§ 5. 1. Właściciele nieruchomości powinni zbierać odpady w sposób selektywny. 

2. Selektywne zbieranie odpadów komunalnych należy prowadzić w następujących formach: 

1) zbieranie na terenie nieruchomości do pojemników lub worków, z których będą odbierane odpady, 

następujących frakcji: papieru i tektury, tworzyw  sztucznych, szkła, opakowań wielomateriałowych, metali 

2) zbiórka doraźna, która poprzedzona będzie ogłoszeniem określającym termin, miejsce i rodzaj odbieranych 

odpadów następujących frakcji : zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów 

wielkogabarytowych, zużytych opon; 

3) samodzielne dostarczanie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych następujących frakcji 

odpadów: papieru i tektury, metali, tworzyw sztucznych, szkła, opakowań wielomateriałowych, odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji (w tym  opakowaniowych ulegających biodegradacji), 

przeterminowanych leków, chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 

zużytych opon, odpadów zielonych; 

4) kompostowanie na terenie nieruchomości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz odpadów 

zielonych. 

§ 6. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych 

zanieczyszczeń z części nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego. 

§ 7. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie za zgodą właściciela 

terenu na którym ma odbywać się mycie oraz przy użyciu środków ulegających biodegradacji lub czystej wody 

bez detergentów pod warunkiem ,że powstałe ścieki odprowadzane są do sieci kanalizacji sanitarnej 

lub zbiorników bezodpływowych ,po uprzednim przejściu przez łapacz oleju i osadniki piasku. Odprowadzanie 

ścieków bezpośrednio do kanalizacji deszczowej, gleby lub wód powierzchniowych jest zabronione. 

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi z wyłączeniem napraw 

lakierniczych, może odbywać się za zgodą właściciela  terenu na którym ma być dokonywana naprawa, 

pod warunkiem: 

1) nie powodowania uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości oraz negatywnego oddziaływania 

na środowisko, 

2) gromadzenia odpadów w sposób umożliwiający ich usunięcie  zgodnie z przepisami ustawy. 
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3) zabezpieczenia przed przedostaniem się płynów eksploatacyjnych i innych nieczystości do środowiska. 

3. Zabrania się mycia pojazdów samochodowych i maszyn rolniczych w pobliżu zbiorników wodnych 

takich jak stawy, rzeki oraz odprowadzania powstałych ścieków do  takich zbiorników. 

Rozdział 3. 

Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych 

na terenie nieruchomości  oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników 

i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym porządkowym i technicznym. 

§ 8. 1. Odpady komunalne mogą być gromadzone: 

1) w workach na selektywnie zbierane odpady komunalne oznaczonych odpowiednimi kolorami 

o właściwościach dostosowanych do rodzaju i ilości odpadów, wykluczających rozerwanie się worka, 

2) pojemnikach przystosowanych do mechanicznego wyładunku zawartości pojemnika przez urządzenia 

zainstalowane na sprzęcie służącym do ich odbioru 

2. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych 

na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych: 

1) worki oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadu selektywnie zbieranego 

o pojemności nie mniejszej niż  60 dm
3;

 

2) pojemniki lub worki na  niesegregowane odpady komunalne o pojemności  nie mniejszej niż 110dm
3
; 

3) kosze uliczne o pojemności od 20 dm
3 
do 70 dm

3
; 

3. Liczba pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, na terenie nieruchomości 

powinna być wystarczająca do umieszczenia w nich powstałych odpadów usuwanych z częstotliwością 

określoną w niniejszym Regulaminie, z uwzględnieniem następujących norm: 

1) dla budynków mieszkalnych 80 dm3 na mieszkańca miesięcznie ale nie mniej niż 1 pojemnik 110 dm
3
 

2) dla budynków użyteczności publicznej , szkół wszelkiego typu, przedszkoli, placówek leczniczych 8 dm
3 

na każdego ucznia ,dziecko i pracownika, pacjenta miesięcznie ale nie mniej niż 1 pojemnik 110 dm
3
 

3) dla lokali handlowych z branży spożywczej na każde 10 m
2 

powierzchni 40 dm
3 

miesięcznie ale nie mniej 

niż 1 pojemnik 110 dm
3
 

4) dla lokali gastronomicznych na każde miejsce konsumpcyjne 20 dm
3 

miesięcznie ale nie mniej niż 

1 pojemnik 110 dm
3
 

5) dla zakładów produkcyjnych, usługowych, i rzemieślniczych w odniesieniu do pomieszczeń  biurowych 

i socjalnych a także dla lokali handlowych innych niż z branży spożywczej 40 dm
3 

miesięcznie na każdego 

pracownika ale nie mniej niż 1 pojemnik 110 dm
3
 

6) dla targowisk 20 dm
3 
miesięcznie na 1 punkt handlowy ale nie mniej niż 1 pojemnik 110 dm

3
 

7) dla domków letniskowych lub nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe ilość 

pojemników winna być dostosowana do ilości powstających odpadów ale nie mniej niż 1 pojemnik 

110 dm
3
 

8) dla hoteli, pensjonatów, internatów, szpitali 40 dm
3 

na każde łóżko miesięcznie ale nie mniej 

niż 1 pojemnik 110 dm
3
 

9) dla cmentarzy 29 dm
3 

na jeden ar powierzchni użytkowanej miesięcznie ale nie mniej niż jeden pojemnik 

110  dm3 na  jeden cmentarz 

§ 9. 1. Ustala się następujące kolory  worków na odpady zbierane selektywnie: 

1) worki koloru niebieskiego: papier, tektura, 

2) worki koloru żółtego: tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal 

3) worki koloru białego: szkło, w tym szkło bezbarwne i kolorowe, 

2. Na odpady komunalne zbierane nieselektywnie (zmieszane) lub pozostałości po przeprowadzonej 

segregacji ustala się worek w kolorze czarnym. 
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§ 10. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wystawienia w dniu wywozu pojemników i worków 

na odpady komunalne w miejsce zapewniające swobodny dojazd , do granicy nieruchomości , bez konieczności 

wchodzenia poza ogrodzenie posesji. 

2. W przypadku gdy niemożliwe jest  ustawienie pojemników na własnej nieruchomości dopuszcza się 

ich ustawienie na innej nieruchomości położonej w niedalekim sąsiedztwie za zgodą jej .właściciela 

3. Kosze  uliczne należy rozmieszczać w miejscach  nie powodujących ograniczeń dla ruchu pieszych. 

Na przystankach komunikacyjnych kosze powinny być zamocowane pod wiatą, a jeśli jej nie ma, 

w bezpośrednim sąsiedztwie  oznaczenia przystanku. 

4. Pojemniki na odpady winny być napełnione tak, aby zapewnić swobodne zakrycie ich pokrywą. 

Rozdział 4. 

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych 

§ 11. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych 

1) zmieszanych (niesegregowanych) co najmniej jeden raz na miesiąc, 

2) wyselekcjonowanych co najmniej jeden raz na 2 miesiące: 

- w workach niebieskich (papier, tektura) 

- w workach żółtych (tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal) 

- w workach białych (szkło, w tym szkło bezbarwne i kolorowe) 

2. Właściciele wszystkich nieruchomości mogą samodzielnie dostarczać wyselekcjonowane odpady 

komunalne: papier i tekturę, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, szkło ,metal na bieżąco 

do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

3. Odpady komunalne ulegające biodegradacji (w tym opakowania ulegające biodegradacji) oraz odpady 

zielone należy zbierać  na terenie nieruchomości i przekazywać bezpośrednio do Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych. Na nieruchomościach wyposażonych w kompostownik dopuszcza się kompostowanie 

odpadów biodegradowalnych pod warunkiem ,że nie będzie to powodować uciążliwości dla nieruchomości 

sąsiednich i negatywnie oddziaływać na środowisko. 

4. Meble i odpady wielkogabarytowe (np. drzwi, stolarka okienna), zużyty sprzęt elektryczny 

i elektroniczny, zużyte opony, należy gromadzić odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych. Zbiórka tych 

odpadów odbywać się będzie co najmniej dwa razy w  roku lub na bieżąco w Punkcie Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych 

5. Pozostałe odpady zbierane selektywnie (przeterminowane leki ,chemikalia)właściciele nieruchomości 

dostarczają w miarę potrzeb do  Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

6. Informacje dotyczące harmonogramu zbiórki odpadów i Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych (lokalizacja i godziny otwarcia) udostępnione będą na stronie internetowej 

www.radomyslwielki.pl oraz w sposób zwyczajowo przyjęty. 

§ 12. Kosze uliczne w miejscach publicznych (chodniki, place, przystanki autobusowe) należy opróżniać 

z częstotliwością nie dopuszczającą do ich przepełnienia. 

§ 13. Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z  terenu nieruchomości w sposób systematyczny, 

nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie 

czystości i porządku na nieruchomości. 

§ 14. Zbiorniki bezodpływowe do gromadzenia nieczystości ciekłych powinny posiadać szczelną 

konstrukcję uniemożliwiającą przedostanie się nieczystości na zewnątrz. 

Rozdział 5. 

Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami 

§ 15. W celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, należy podejmować następujące 

działania służące zapobieganiu ich powstawania: 

1) podnoszenie świadomości ekologicznej, 
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2) propagowanie selektywnej zbiórki surowców wtórnych, 

3) zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez ich 

składowanie, 

4) racjonalizacja zakupów, ponowne wykorzystanie materiałów i produktów, 

5) stosowanie energooszczędnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

6) całkowite wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów. 

Rozdział 6. 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie bezpieczeństwa 

i czystości w miejscach publicznych 

§ 16. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do zachowania bezpieczeństwa i środków 

ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz zanieczyszczeniem 

terenów przeznaczonych do użytku publicznego. 

2. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, 

w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru. 

3. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, a w szczególności psy, należy: 

1) zabezpieczenie nieruchomości w sposób uniemożliwiający swobodne wydostanie się psa poza jego teren, 

2) w przypadku wyprowadzania psa poza teren nieruchomości prowadzenie go na smyczy, a w przypadku 

psów agresywnych w kagańcu. 

Rozdział 7. 

Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych 

z produkcji rolniczej 

§ 17. 1. Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej 

w miejscach do tego przeznaczonych w sposób uniemożliwiający im wydostanie się na tereny publiczne 

i nie powodujący uciążliwości lub zagrożenia dla mieszkańców nieruchomości sąsiednich oraz zgodnie 

z przepisami sanitarno – epidemiologicznymi. 

2. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenie osiedli o zabudowie wielorodzinnej. 

3. Nieruchomości, na których utrzymywane są zwierzęta gospodarskie muszą posiadać urządzenia 

do gromadzenia odpadów i nieczystości, zabezpieczające środowisko przed zanieczyszczeniem. 

Rozdział 8. 

Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy 

jej przeprowadzenia 

§ 18. 1. Obowiązkowi deratyzacji podlega cały obszar Gminy Radomyśl Wielki . 

2. Deratyzacja na terenie nieruchomości powinna być dokonywana dwukrotnie w każdym roku 

w terminach od 15 kwietnia do 15 maja i od 15 października do 15 listopada  oraz każdorazowo w przypadku 

wystąpienia populacji gryzoni na terenie nieruchomości. 

3. Obowiązkowi deratyzacji podlegają w szczególności: 

1) urządzenia do gromadzenia odpadów 

2) korytarze piwniczne 

3) szamba i przyłącza kanalizacyjne 

4) przepompownie i oczyszczalnie ścieków 

Rozdział 9. 

Postanowienia końcowe 

§ 19. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 250) 

oraz inne obowiązujące w tym zakresie przepisy. 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 5 – Poz. 1882



§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radomyśla Wielkiego. 

§ 21. Traci moc Uchwała nr XXIV/177/2013 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 14 marca 

2013r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku  na terenie Gminy 

Radomyśl Wielki. 

§ 22. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2016r.   

  

 

Wiceprzewodniczący Rady 

Miejskiej 

 

Jarosław Godek 
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