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UCHWAŁA Nr XXIX/174/13 
RADY GMINY BUKOWSKO 

z dnia 28 stycznia 2013 roku 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bukowsko 
 

 

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póz. zm.) oraz art. 4, ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), po 
uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sanoku Rada Gminy 
Bukowsko uchwala co następuje: 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 

 

Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bukowsko. 

§ 2 

 
Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Bukowsko dotyczące: 

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, obowiązki 
osób oddających odpady komunalne, 

2) rodzaju urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie 
nieruchomości oraz na drogach publicznych, a także ich rozmieszczania oraz utrzymania, 

3) częstotliwości i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z 
terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego, 

4) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku 
publicznego;  

5) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;  
6) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 
7) obowiązków właścicieli zwierząt domowych, 
8) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej, 
9) obowiązku i zasad przeprowadzania deratyzacji, 
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§ 3 
 

Ilekro ć w regulaminie jest mowa o: 
1) ustawie o u.c.p. - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), 
2) ustawie o odpadach - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2012  r. o odpadach 

(Dz. U. z 2013 poz. 21 z późn. zm), 
3) Wojewódzkim planie gospodarki odpadami (dalej WPGO) – należy przez to rozumieć   

uchwałę nr XXIV/409/12 Sejmiku Województwa podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2012r.  
w sprawie przyjęcia projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa 
Podkarpackiego i uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa 
Podkarpackiego. 

 
Rozdział II 

 
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie 

nieruchomości  
 

 
§ 4 

 
 
1. Właściciele zamieszkałej nieruchomości zobowiązani są:  

1) posiadać pojemniki do gromadzenia odpadów,  
2) gromadzić odpady w sposób selektywny,  
3) umieszczać w workach o określonych kolorach wyłącznie odpady do nich przeznaczone 
4) oddawać odpady komunalne zgodnie z systemem określonym niniejszą uchwałą, 
5) gromadzić nieczystości ciekłe w zbiornikach bezodpływowych, 
6) złożyć deklarację o ustaleniu wysokości opłaty za wywóz odpadów komunalnych, 
7) wnieść opłatę za gospodarowanie odpadami w terminie określonym uchwałą Rady Gminy  

i w zdeklarowanej wysokości,  
8) umożliwi ć odbiór zgromadzonych odpadów w dniach określonych w harmonogramie 

wywozu odpadów,   
9) udostępnić pojemniki do godz. 700 w wyznaczonym terminie w miejscach łatwo 

dostępnych dla wykonawcy usługi w sposób nie powodujący uciążliwości dla 
mieszkańców i osób trzecich poprzez: 
a) wystawienie pojemników na chodnik lub pobocze przed ogrodzeniem zamkniętej 

nieruchomości , 
b) udostępnienie na posesji z wejściem od strony ulicy, 

10) wystawić odpady wielkogabarytowe do odbioru w terminie określonym w 
harmonogramie. 

2. gromadzić w kontenerach dostarczonych przez podmiot uprawniony do odbioru odpadów, 
odpady z budowy,  poremontowe. 
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3. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników zobowiązani są do niezwłocznego 
uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z tych chodników, w sposób 
mechaniczny lub ręczny.  

4. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń polega na złożeniu ich w miejscu 
umożliwiającym ich zabranie, nie powodującym zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów.  

5. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników zobowiązani są do usuwania 
śliskości na chodnikach niezwłocznie po jej pojawieniu się, poprzez odlodzenie i 
zabezpieczenie powierzchni celem umożliwienia bezpiecznego poruszania się.  

6. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie na własnej 
nieruchomości pod warunkiem:  
1) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji 

sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego (szczelnego szamba);  
2) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości 

przy użyciu środków ulegających biodegradacji.  
3) mycie pojazdu na nieruchomości może być dokonywane wyłącznie w części obejmującej 

nadwozie pojazdu 
7. Prowadzenie napraw pojazdów mechanicznych poza warsztatami samochodowymi może 

odbywać się wyłącznie w zakresie obejmującym drobne naprawy własnych pojazdów 
mechanicznych oraz pod warunkiem:  
1) niepowodowania uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości oraz negatywnego 

oddziaływania na środowisko, w tym emisji hałasu i spalin;  
2) gromadzenia powstających odpadów w pojemnikach do tego przeznaczonych;  
3) zabezpieczenia przed przedostawaniem się płynów samochodowych do środowiska. 

8. Właściciele zamieszkałej nieruchomości zobowiązani są:  
1) posiadać bezodpływowy zbiornik do gromadzenia nieczystości ciekłych (przydomową 

oczyszczalnię ścieków)- dotyczy terenów nieskanalizowanych, 
2) posiadać umowę na wywóz nieczystości ciekłych z przedsiębiorcą posiadającym 

stosowne zezwolenie, 
3) udokumentować korzystanie z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę,  

 
 

 
Rozdział III 

 
Rodzaj urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych  

 
 

§ 5 
 

 
1. Ilość i wielkość pojemników służących do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych 

powinna być dostosowana do liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość lub w 
przypadku gospodarstw domowych do liczby osób stanowiących odrębne gospodarstwo 
domowe.  

 
2. Na terenie Gminy Bukowsko stosuje się następujące rodzaje pojemniki (worków), do 
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zbierania odpadów: 
1) Pojemniki (worki) na odpady komunalne zmieszane (niesegregowane) o pojemności 120 

l, 240 l, 1100 l,  1300 l w kolorze czarnym 
2) Pojemniki (worki) przeznaczone do selektywnej zbiórki szkła, tworzyw sztucznych, 

papieru, tektury, opakowań wielomateriałowych i metalu o pojemności 120 l o 
następującej kolorystyce: 
a) zielony - przeznaczony na opakowania szklane kolorowe, 
b) biały  - przeznaczony na opakowania szklane bezbarwne, 
c) żółty - przeznaczony na opakowania z tworzyw sztucznych 
d) niebieski – przeznaczony na papier, tekturę i opakowania wielomateriałowe  
e) czerwony - przeznaczony na metal (złom) 

3) pojemniki umieszczone na drogach, przystankach autobusowych, placach, przy domach 
ludowych o pojemności 60 l. 

4) Worki powinny być wykonane z folii  LDPE lub pojemniki spełniające normę PN EN 840 
5) Ustala się minimalną pojemność 120 l i grubość 0,08 mm dla worków o których mowa w  

pkt 1 i 2.  
3. Do pojemników przeznaczonych do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych 

zabrania się wrzucania:  
a) gruzu,  
b) opon,  
c) gorącego popiołu i żużla,  
d) odpadów zielonych,  
e) odpadów niebezpiecznych, 
f) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,  
g) odpadów wielkogabarytowych,  

4. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia pojemników z winy właściciela nieruchomości, 
jest on zobowiązany do pokrycia kosztów naprawy, zakupu nowego pojemnika. 

5.  Dla odpadów gromadzonych w workach,  w dniu odbioru odpadów dostarczany będzie nowy 
worek w kolorze odpowiadającym kolorowi worka odbieranego. 

 
Rozdział IV 

 
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości 

ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku 
publicznego 

 
§ 6 

 
1. Zmieszane odpady komunalne będą odbierane dwa razy w miesiącu wg harmonogramu 

podanego do wiadomości mieszkańców,  
2. Odpady zebrane selektywnie będą odbierane jeden raz w miesiącu wg harmonogramu 

podanego do wiadomości mieszkańców, 
3. Harmonogram określający terminy odbioru odpadów z poszczególnych nieruchomości 

zostanie dostarczony mieszkańcom oraz będzie dostępny na stronie internetowej urzędu: 
www.bukowsko.pl.  
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4. Odpady zebrane selektywnie można wrzucać bezpośrednio do pojemników przeznaczonych 
odpowiednio na szkło i plastik rozstawionych w miejscach ogólnie dostępnych w każdej 
miejscowości według poniższego wykazu. 

lp. miejscowość lokalizacja pojemnika Plastik  Szkło 
1 Bukowsko k/Kowalik Witold 1 1 

    k/ Remizy (most) 1 1 

    UG bud. Administracyjny 1 1 

    Osiedle k/Burnata 1 1 

    Osiedle k/Zarzyki 1 1 

    k/Piekarni 1 0 

    k/ Zawiślan 1 1 

    k/ U. Rakoczy 1 1 

    k/ Klimek Grzegorz 1 0 

    SKR 1 0 

    k/ Leśniczówki 1 1 

2 Dudyńce k/ Kopacza 1 0 

    Dom Ludowy 1 1 

3 Karlików Krzyżówka k/ Roczniaka 1 1 

    k/ Żytka Olek 1 0 

4 Nadolany  Rezmiza OSP  1 1 

    Baza STALNEY 1 0 

    k/ Maria Słysz 1 1 

    Równie przystanek 1 1 

    Wygnanka przystanek 1 1 

    k/ Zbigniew Pieszczoch 1 1 

    Sklep GS Sch  1 1 

5 Nagórzany  Sklep GS Sch  1 1 

6 Nowotaniec Remiza OSP  1 0 

    Sklep GS Sch  1 1 

7 Pobiedno Sklep GS Sch  1 1 

    k/Szkoły 1 1 

8 Płonna k/ Łukaszczyk 1 0 

9 Tokarnia Sklep GS Sch  1 1 

    k/Król  1 0 

10 Wolica k/Wierzganowski 1 1 

    k/ Woźniczak 1 1 

11 Wola Piotrowa  przystanek 1 1 

    Spółdzielnia produkcyjna 1 1 

     

12 Wola Sękowa Dom Ludowy 1 1 

    Sklep GS Sch  1 1 

13 Zboiska  Sklep GS Sch  1 1 

      37 28 
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5. Odpady wymienione w ust. 2, wielkogabarytowe, AGD oraz odpady  zielone można 

samodzielnie dostarczyć, do punktu odbioru odpadów w Karlikowie.  
6. Odpady przygotowane do odbioru odbierane będą przez podmiot uprawniony do odbioru 

odpadów.   
7. Odpady zielone ulegające biodegradacji, jeżeli nie będą gromadzone w kompostownikach, 

należy gromadzić w odpowiednio oznakowanych workach. z uwzględnieniem potrzeb i 
warunków sanitarno-porządkowych, 

8. Odpady niebezpieczne typu przeterminowane leki i baterie należy wydzielać z powstających 
odpadów komunalnych oraz wrzucać do oznakowanych pojemników przeznaczonych na w/w 
odpady, rozmieszczonych w wyznaczonych punktach na terenie gminy Bukowsko:  
a) punkty odbioru przeterminowanych leków: - Apteka Bukowsko  
b) punkty odbioru baterii: - Zespół Szkół w Bukowsku, - Przedszkole w Bukowsku,  Urząd 

Gminy Bukowsko, Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” Bukowsko, Gminna 
Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” Nowotaniec. 

9. Odpady wielkogabarytowe (meble, AGD, RTV, opony) odbierane będą dwa razy w roku 
sprzed posesji, w terminach podanych do wiadomości mieszkańców z odpowiednim 
wyprzedzeniem.  

10. Odpady poremontowe, należy gromadzić wyłącznie w pojemnikach, bądź workach 
uniemożliwiających pylenie, odbierane będą po dokonanym z wyprzedzeniem zgłoszeniu  
w dniu odbioru odpadów komunalnych 

11. Odpady zmieszane z pojemników umieszczonych na drogach publicznych, przystankach 
autobusowych, placach przy domach ludowych odbierane będą 4 razy w miesiącu. 

12. Nieczystości ciekłe socjalno-bytowe należy gromadzić w bezodpływowych zbiornikach o 
pojemności dostosowanej do ilości użytkowników przy uwzględnieniu normy 150 l/M/dobę i 
dwutygodniowego czasu napełniania. Konstrukcja zbiornika musi odpowiadać 
obowiązującym przepisom, ma być szczelna i uniemożliwiać wypływanie ścieków do 
gruntu, wód.  

 

Rozdział V 

Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. 

§ 7.  

1. Podmiot uprawniony do odbioru odpadów zobowiązany jest do prowadzenia wykazu 
nieruchomości nie prowadzących selektywnego zbierania odpadów i przekazania go do 
Gminy Bukowsko. 

2. W WPGO w gospodarce odpadami komunalnymi przyjęto następujące cele: 

1) objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania odpadów 
komunalnych w tym systemem selektywnego zbierania, 
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2) zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, odpadów 
zielonych i bioodpadów kierowanych na składowiska odpadów, aby nie było 
składowanych: 

a. w 2013 roku nie więcej niż 50% 

b. w 2020 roku nie więcej niż 35% 

 

Rozdział VI 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie bezpieczeństwa 
i czystości w miejscach publicznych  

§ 8.  

1. Do obowiązków właścicieli lub opiekunów psów i innych zwierząt domowych należy: 
1) sprawowanie właściwej opieki nad zwierzętami, a w szczególności nie 

pozostawianie ich bez dozoru jeżeli nie są uwiązane, nie znajdują się w 
pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym, 

2) wyprowadzanie psów na smyczy, a w przypadku psów agresywnych w kagańcu, 
3) usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta domowe na jezdniach, 

chodnikach, placach, parkingach, terenach zielonych, 
4) niedopuszczanie do zakłócenia ciszy i spokoju przez zwierzęta. 

2. Zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt do obiektów użytku publicznego, 
placówek handlowych i gastronomicznych, jeżeli zakaz taki wynika z wyraźnego 
oznakowania dokonanego przez właściciela lub użytkownika nieruchomości (placówki 
lub obiektu). 

3. Obowiązuje zakaz wprowadzania psów na teren przedszkoli, szkół, placów gier i zabaw, 
boisk sportowych. 

4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się z terenów nieruchomości 
zwłok padłych zwierząt poprzez przekazanie ich przedsiębiorcy posiadającemu 
pozwolenie na transport tego typu odpadów  albo zezwolenie na prowadzenie działalności 
w zakresie prowadzenia utylizacji zwłok zwierzęcych, na podstawie umowy zawartej 
pomiędzy właścicielem nieruchomości, a tym przedsiębiorcą.   

5. Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części 
prowadzi Gmina.    
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Rozdział VII 
 

 

Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach 
wyłączonych z produkcji rolnej 

§ 9.  

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 niepowodujący uciążliwości lub zagrożenia dla mieszkańców 
nieruchomości sąsiednich oraz zgodnie z przepisami sanitarno – epidemiologicznymi. 

2. Nieruchomości, na których utrzymywane są zwierzęta gospodarskie muszą posiadać 
urządzenia do gromadzenia odpadów i nieczystości zabezpieczające środowisko przed 
zanieczyszczeniem. 

3. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich w obiektach użyteczności publicznej  
a także wypasania zwierząt na poboczach dróg publicznych. 

4. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązanych do gromadzenia i usuwania 
odpadów i nieczystości powstałych w związku z prowadzoną hodowlą w sposób 
zabezpieczający przed skażeniem wody, gleby i powietrza. 

 
 

 
Rozdział VIII 

 
Wyznaczanie obszarów obowiązkowej deratyzacji i terminy jej 

przeprowadzenia 

§ 10.  

1. Obowiązkowi deratyzacji podlegają obiekty użyteczności publicznej, zakłady produkujące         
żywność, placówki gastronomiczne i handlu artykułami spożywczymi. 

2. Przeprowadzenie deratyzacji należy do obowiązków użytkownika nieruchomości. 
3. Deratyzację winny wykonywać specjalistyczne jednostki. 
5. Deratyzację należy przeprowadzać corocznie  2 razy w roku w sezonie wiosennym i 

jesiennym. Termin deratyzacji należy uzgodnić z Państwowym Powiatowym Inspektorem 
Sanitarnym w Sanoku 
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Rozdział IX 
Postanowienia końcowe 

 
§ 11 

 
Nie wystawienie pojemników (worków) do godz. 700 w dniu odbioru odpadów skutkuje 
nieodebraniem odpadów. 
 

§ 12 
 

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do zawarcia indywidualnych umów 
na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym do odbioru odpadów.  
 

§ 13 

Pojemniki z nieodpowiednią zawartością zostaną odebrane przez wykonawcę usługi, ale przy 
zgłoszonej kolejnej nieprawidłowości dotyczącej gromadzenia odpadów naliczona zostanie 
opłata jak za odpady niesegregowane. 

 
§ 14 

 
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 
§ 15 

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

 
 
 

 


