
UCHWAŁA NR xxxvlllŻ71 lŻ012
RADY GMINY CZARNA

z dnia3l grudnia 2012 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarna.

Napodstawięart'4 ust. l i 2 ustawy z13 wrzęśnia1996 r' o utrzymaniu czystościiporządkuwgminach (Dz. U.
z20IŻr.poz.39I) oraz art.40 ust. l ustawy z8 marca l990r. osamorządzie gminnym (Dz. U. z2001r. Nr 142'
poz. l59l zpóźn. Zm.)' po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dębicy z dnia
17 'l2.Ż0l2r. znak PSK.070-22|12, Rada Gminy Czarna uchwala co następuje:

Rozdział I.
Postanowienia ogólne

$ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady ltrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czarna,
dotyczące:

l. wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących

l) prowadzenię we wskazanym zakresie selektywnego zbierania iodbierania odpadów komunalnych, wtym
powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych lęków i chemikaliów, zuŻytych baterii
i akumulatorów, zuŻytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów
wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zuŻytych opon' atakŻe odpadów
zielonych,

Ż)uprzątanie błota' śniegu, lodu iinnych zanieczyszczefi zczęści nieruchomości słuŻących do uzytku
publicznego,

3) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsŻatami naprawczymi;

2' rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zblerania 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:

l) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,

2) liczby osób korzystających z tych pojemników;

3. częstot|iwości i sposobu pozbywania Się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych Z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do uzytku publicznego;

4' innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

5. obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na cęlu ochronę przed zagrozeniem lub
uciąliwościądla ludzi orazprzedzanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego uzytku;

6' wymagań utrzymywaniazwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym takze
zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

7.wyznaczaniaobszarów podlegających obowiąkowej deratyzacji iterminów jej przeprowadzania.

Rozdział II.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

$ 2. l. Właścicięlę nięruchomości obowią7ani sązbierać odpady w sposób selektywny.

2. Selektywne zbieranie odpadów prowadzone jest w następujących formach:

l)zbieranie na terenie nieruchomoŚci, wpojemnikach, zktórych będą odbierane odpady, następujących frakcji
odpadów: papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła, opakowań więlomateriałowych, odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji, ( bez odpadów zielonych) w łm odpadów opakowaniowych ulegających
biodegradacji,

2)zbiórka doraźna, poptzedzona ogłoszeniem określającym termin, miejsce irodzaj odbieranych odpadów
następujących frakcji odpadów: zuŻytego sprzętu elektrycznego i ęIęktronicZnęgo, zuŻytych opon;
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3) dostarczanie do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych następujących frakcji odpadów:
papieru, metali' tworzyw sztucznych, szkła, opakowań wielomateriałowych, odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, przeterminowanych
leków ichemikaliów' ztlŻytych batęrii iakumulatorów, zuŻytego Sprzętu elektrycznego ielektronicznęgo,
mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórko''łych, zuzytych opon,
odpadów zielonych, popiołów i ŻuŻ|i z domowych palenisk;

4) dostarczanie do wyznaczonych przez gminę aptek i ośrodków zdrowia przeterminowanych leków;

5) dostarczanie do punktów zbiórki zorganizowanych w szkołach i obiektach handlowych zuĄtych baterii'

6) dostarczanie do punktów zbierania i punktów sprzedaŻy sprzętu elektrycznego i elektronicznego zuŻytego
sprzętu elektrycznego i elektroni cznego'

7) dostarczanie do punktów skupu zorganizowanych przez podmioty gospodarcze działa1ące na tęrenie gminy
papieru, metali l szkła:

8) kompostowanie na terenie nieruchomości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz odpadów
zielonych.

$3. l. Wyselekcjonowane frakcje odpadów komunalnych winny być wolne od innych, odbieranych odrębnie
frakcji odpadów.

Z.Zmieszane odpady komunalne pozostałe po selekcji odpadów powinny być wolne od frakcji odpadów
wymienionychw $ 2ust.2 pkt l-7.

3. odpady opakowaniowe z papieru, metali i tworzyw sztucznych, wielomateriałowę, oraz ulegające
biodegradacji przed złoŻenięm do pojemnika naleŻy trwale zgnieśó.

$ 4. l' Błoto, śnieg i lód oraz inne zanieczyszczenia powinny być uprzątane zczęści nieruchomości
przeznaczonych do uzytku publicznego, niezwłocznie po ich wystąpieniu, przy czym:

l) powstałe w godzinach nocnych powinny być uprzątnięte do godziny 9 rano;

2) powstałe w godzinach od 9 do 22 powinny być uprzątnięte w ciągu trzech godzin od momentu ich powstania

2.Uprzątany śnieg ilód naleŻy pryZmowac wmiejscach nie powodujących utrudnień wruchu pieszych
i pojazdów.

3. Zabrania się usuwania zanieczyszczeń na jezdnie'

4' Piasek uzyty w celu zapobiegania śliskości chodników naleĄ usunąć niezwłocznie po ustaniu przyczyny
jego zastosowania, natomiast inne zanieczyszczenia, systematycznie, w miarę występujących potrzeb.

$5.Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami moze odbywać się wyłącznię na tęręnach prywatnych'
przy spełnieniu następujących warunków:

l ' niezanieczyszczania wód i gleby przez powstające ścieki;

2' odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego;

3. dokonywania tych crynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości,

4. mycia wyłącznie nadwozia samochodu'

$ 6. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi mogą odbywac się wyłącznie na

terenach prywatnych, pod warunkiem :

I. niezanięczyszczania wód i gleby oraz braku negatywnego oddziaływania na środowisko,

2. gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych,

Rozdział III.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na

terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich
utrrymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

$7. l' Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na

terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:
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l) pojemniki metalowe lub ztworzywa sztucznego.

2) kosze uliczne,

3) pojemniki kontęnęrowe'

Z'Dopuszcza się stosowanie zamiast pojemników określonych wust. l pkt l odpowiednio oznaczonych
worków ztworzywa sztucznego. W takim przypadku odbiór odpadów zgromadzonych w tych workach winien
odbywać się w systemie wymiennym poprzez zapewnienie odbioru kolejnego worka danego rodzaju przez podmiot
odbierający odpady po przekazaniuprzez właściciela nieruchomości worka zapełnionego odpadami. Do uzywania
worków przepisy dotyczące pojemników stosuje się odpowiednio.

$ 8. l' Pojemniki słuzące do zbierania odpadów powinny posiadać opis określający ich przeznaczenie (rodzaj
zbieranych odpadów) orazbyć utrzymane w następującej kolorystyce:

l) szkło bezbarwne - pojemniki w kolorze biaĘm, oznakowane napisem ,,SZKŁO BEZBARWNE'',

2) szkło kolorowe - pojemniki w kolorze zielonym, oznakowane napisem: ,'SZKŁO KoLoRowE'',
3) odpady ztworzyw sztucznych i metali oraz odpady więlomateriałowe - pojemniki w kolorze ŻoĘm,

oznakowane napisem :,,METALE, TWORZYWA SZTUCZNE",

4) odpady papieru - pojemniki w kolorze niebieskim, oznakowane napisem ,,PAPIER",
5) odpady biodegradowalne (w tym odpady zielone) - pojemniki w kolorze brązowym, oznakowane napisem

,,ODPADY BIODEGRADOWALNE'"

ó) popiół i ŻuŻel z domowego paleniska _ pojemniki w kolorze szarym, oznakowane napisem ,,PoPIoŁY'',
7) zmieszane odpady komunalne - pojemniki w kolorze czarnym, oznakowane napisem ,,ZMIESZANE

ODPADY KOMLINALNE''.

Z'Dopuszcza się zbieranie zmieszanych odpadów komunalnych wpojemnikach wkolorze innym niż
wymieniono w ust. I pkt 7.

$ 9. l. Ustala się następujące minimalne pojemności pojemników:

l) na terenie nieruchomości, na których zamieszkująmieszkańcy zabudowanych budynkamijednorodzinnymi

a)przeznaczonych do zbieranla zmieszanych odpadów komunalnych, jezeli z takiego pojemnika korzysta nie
więcej niż 6 osób _ll0 l,

b) przeznaczonych do zbierania Segregowanych odpadów wymienionych w $ 2 ust' 2 pkt l- 70 l,

c) przeznaczonych do zbierania popiołów i żuŻli z domowego paleniska - 30 l;

2) na terenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zabudowanych budynkami wielolokalowymi

a) przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych, jeŻeli z takiego pojemnika korzysta nie
więcej niz 40 osób _ l 100 l,

b) przeznaczonych do zbierania segregowanych odpadów wymienionych w $ 2 ust.2 pkt l- 1 l00 l,

c) przeznaczonych do zbierania popiołów i ŻuŻli z domowego paleniska _ l l00 l;

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

a) przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych, jeŻeli ztakiego pojemnika korzysta nie
więcej niż 20 osób - l l0 l,

b) przeznaczonych do zbierania Segregowanych odpadów wymienionych w $ 2 ust.2 pkt l - l l0 l,

4) na drogach publicznych, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w sposób niese|ektywny _20 l.

2. Na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zabudowanych budynkami jednorodzinnymi,
w których zamieszkuje więcej niz 6 osób, ilość i wielkość pojemników do zbierania zmieszanych odpadów
komunalnych winna byc dostosowana do potrzeb z zachowaniem proporcji o których mowa w ust' l pkt l lit. a.

3. Na terenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zabudowanych budynkami wielolokalowymi,
w których zamieszkuje więcej niŻ 40 osób, ilość iwielkośc pojemników do zbierania zmieszanych odpadów
komunalnych winna byÓ dostosowana do potrzeb zzachowaniem proporcji o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a'
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4. Na terenię nieruchomości, na których nie zamięszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne' aliczba
korzystających jest większa niŻ 20 osób, ilośó iwielkość pojemników do zbierania zmieszanych odpadów

komunalnych winna być dostosowana do potrzeb z zachowaniem proporcji o których mowa w ust. l pkt 3 lit. a.

5' Przęz korzystającego z pojemnika na odpady na nieruchomości nięzamieszkałej rozumie się:

l) dla złobków, przedszkoli oraz szkół i uczelni _kuŻde dziecko, kazdego ucznia, studęnta i pracownika,

2) dla punktów handlowych, usługowych i produkcyjrrych - kazdego pracownika

3) dla domów opieki, internatów, koszar, hoteli, pensjonatów' szpitali - kazdego klienta, pacjenta ustalonego na
podstawie ilości łózęk,

4) dla ogródków działkowych (w okresie od 1 marca do 3l paŹdziernika) - kazdego działkowca' ustalonego na

podstawie liczby działek,

5) dla lokali gastronomicznych - każdy klient ustalony na podstawie ilości miejsc konsumpcyjnych,

6) dla cmentarzy _ kazdego odwiedzającego ustalonego w liczbie jednego odwiedzającego na l0 grobów.

$ 10. Kosze uliczne naleĄ rozmieszczac w miejscach nie powodujących ograniczeń dla ruchu pieszych. Kosze
uliczne powinny być ustawiane przede wszystkim przy parkingach, oznakowanych przejściach dla pieszych

i przystankach komunikacyjnych' Na przystankach komunikacyjnych kosze powinny byó Zamocowane pod wiatą
a jeśli jej nie ma, w bezpośrednim sąsiedztwie oznaczęnia przystanku. odległośó między koszami ulicznymi
rozmięszczanymi na chodnikach przy drogach publicznych w terenię niezabudowanym nie powinna przekraczać
2000 m, a w tęręnie zabudowanym nie powinna przekraczać 500 m.

$ 11. Pojemniki przeznaczone do zbięrania odpadów, powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie

sanitarnym, w szczegolności poprzez ich mycie oraz dezynfekcję co najmniej dwa razy do roku w okresie od

l maja do3l października, przy czym czynność tąwinno się wykonać, co riajmniej raz wokresie od l lipca do 3l
sierpnia. Pojemniki powinny byó szczelne.

Rozdział IV.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i niecrystości ciekłych z terenu nieruchomości

oraz terenów przeznaczonych do uzytku publicznego.

$ 12. l. Właścicięle nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu

nieruchomości w sposób systematyczny' gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2'Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez umieszczenię
odpadów określonych w$ 2ust. 2pkt l i Zoraz zmieszanych odpadów komunalnych wodpowiednich
pojemnikach, w które wyposazone sąnieruchomości lub podstawionych w miejsca zbiórki, a odpadów określonych
w $ 2 ust. 2 pkt 3 - 1 poprzez ich odwozenie do punktów selektywnego zbierania odpadów, lub wyznaczonych
miejsc ich odbioru.

3' Właściciele nięruchomości zamieszkałych o zabudowie jednorodzinnej mogą pozbywac się odpadów

komunalnych ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych poprzez ich kompostowanie wprzydomowych
kompostownikach.

4. Właściciel nieruchomości obowiązany jest wystawiać pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów
komunalnych, przed wejście na tęręn nieruchomości, w dniach odbioru odpadów najpóźniej do godziny 8.00.

$ 13. l 'Zmieszane odpady komunalne odbierane są od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy, co najmniej I razna miesiąc.

2. Właściciele nieruchomości lub częŚci nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady

komunalne, obowiązani są do pozbywania się zmieszanych odpadów komunalnych z teręnu nieruchomości, co

najmniej I raz na2 tygodnie.

s 14. l. odpady komunalne zbierane selektywnie odbierane są od właścicieli nieruchomoŚci, na których

zamieszku1ąmieszkańcy, co najmniej l razna miesiąc.

2. Właścicięlę nięruchomości lub części nieruchomości niezamieszkałych' na których powstają odpady

komunalne, obowiązani są do pozbywania się z terenu nięruchomości odpadów komunalnych zbieranych

selektywnie, co najmniej I razna 2 tygodnie.
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$ 15. Zbiórki doraźne kaŻdej zfrakcji odpadów, o których mowa w $ 2 ust. 2pkt 2 odbywać się będą co
najmniej jeden raz w roku.

$ 16. odbiór odpadów w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych odbywać się będzie, co
najmniej jeden raz w tygodniu.

$ 17. Właściciele nieruchomości obowią7ani Są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości w miarę napełniania urządzeń do ich gromadzenia, nie rzadziejjednak nlŻ raz na dwa miesiące' Nie
naleŻy dopuszczać do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych.

Rozdział V.
Inne wymagania wynika jące z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

$ 18. Właściciele nieruchomości w celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych' mogą
po dej m ować n astęp uj ąc e działania służące zapob ie gani u i c h powstawani u :

l. podnoszenie świadomości ekologicznej;

2. r acj onalizacj a zakupów ;

3. ponowne wykorzystanie materiałów i produktów;

4. propagowanie selektywnej zbiórki surowców wtórnych;

5. wydłuzenie okresu uzytkowania, zmniejszenie objętości oraz zwiększenie liczby opakowań wielokrotnego
uzytku;

6' wydłuzenie okresu uzytkowania sprzętu poprzez jego naprawy;

7' stosowanie energooszczędnego sprzętu elektrycznego i elęktronicznęgo;

8' identyfikowanie produktów spełniających kryteria ekologiczne' w tym kryteria wydajności materiałowej
i ograniczeń w opakowaniach poprzez stosowane oznakowania ekologiczne na opakowaniach;

9. stosowanie baterii i akumulatorów o przedłuzonej zywotności;

l0. stosowanie akumulatorów w miejsce baterii;

l l. promowanie budowy i uzytkowania kompostowników przydomowych.

$ 19. Właściciel nieruchomości przy wykonywaniu obowiązku selektywnego zbierania odpadów, korzystać
moŻe ze stacjonarnych lub mobilnych punktów zbierania odpadów niebezpiecznych iwielkogabarytowych,
w których doraźna zbiórka odpadów poprzedzona jest ogłoszeniem określającym termin, miejsce i rodzaj
odbieranych odpadów.

Rozdział VI.
obowiązki osób utrzymujących z-*,ierzęta domowe, mające na celu ochronę przedzagrożeniem lub

uciążliwością dla ludzi otazprzedzanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

s 20. l. Utrzymywanie zwierząt domowych nie moze stanowió zagroŻenia flzycznego lub biologicznego oraz
uciążliwości dla ludzi.

2. Zabronione jest pozostawianie psa bez dozoru, jezeli nie jest on nalezycie uwią7any lub nie znajduje się
w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie ogrodzonym w sposób uniemozliwiający wydostanie się psa na

zewnątrz.

3. osoba utrzymująca psa, zobowiązana jest zabezpieczyć miejsce pobytu psa, w taki sposób' aby zapobiec
mozliwości wydostania się psa na teren przęZnaczony do wspólnego uzytku.

4. Wyprowadzanie psa na teren przeznaczony do wspólnego uzytku, jest mozliwe po spełnieniu następujących
warunków

I) właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa na Smyczy' a psy ras uznanych za
agresywne lub zachowujące się w sposób agresywny _ na smyczy i w kagańcu oraz wyłącznie przez osoby
dorosłe będące w stanie zapanować nad zwierzęciem;

2) zwolnienie psa Ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu, w miejscach mało
Uczęszazanychprzez ludzi i tylko wtedy, gdy opiekun psa ma mozliwość zapanowania nad zwierzęciem.
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s 21. l. osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do niezwłocznego usuwania zanieczyszczefi
spowodowanych przezte zwierzęta w miejscach przęznaczonych do wspólnego uzytku.

2. osoby wyprowadzaj ące zwierzęta domowę na tereny przeznaezone do wspólnego uzytku zobowiązane są do
posiadania woreczka do zbierania odchodów zwierzęcych oraz za3ospodarowania tych odpadów w sposób
niestanowiący uciąŹliwości dla otoczęnia.

3, Postanowienia ust' l oraz ust. 2 nie dotycząosób niewidomych, korzystających z psów przewodników'

Rozdział VII.
Wymagania utrrymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej' w tym

takŻe zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

$ 22. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod
następującymi warunkam i

l . posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowl i zwierząt,

2. posiadania odpowiednich obiektów lub urządzeń słuzących do gromadzenia odpadów zwierzęcych.

$ 23. l' Zakazuje się utrzy myw ania zw ierząt gospodars ki ch :

l) w pasie gruntu o szerokości l00 m bezpośrędnio przylegającego do brzegów jezior lub cieków,

2) na obszarach zabudowanych budynkami wielorodzinnymi, to jest w odległości do l00 m od takiego budynku;

3) na terenach, rodzinnych ogrodów działkowych

Z'Zakaz, októrym mowa wust. 1pkt' l, 2nie doĘczy gospodarstw rolnych iutrzymywania zwierząt
gospodarskich wyłącznie na potrzeby własnę'

Rozdział VIII.
obszary podlegające obowiązkowej deraĘzacji i terminy jej przeprowadzania.

$ 24. l ' obowią7kowej deratyzacji podlegają oprócz obszarów wynikających z odrębnych przepisów,
następujące obszary:

l ) zabudowane budynkam i produkcyj nym i, handl owym i, usługowy m i;

2) zabudowane budynkami gospodarczymi związanymi z produkcją rolną

3) zabudowane budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi.

2.obowiązkowąderatyzację przeprowadza się co najmniej dwa razy w roku' wterminach od l, do 3l marca
i od l, do 3l puździernika.

Rozdział IX.
Postanowienia przejściowe i końcowe

$25. Zakaz określony w $ 23 nie dotyczy obszarów, na których, w dniu wejścia w zycie uchwały utrzymywane
są zwierzęta gospodarskie.

$ 26. Traci moc uchwała Nr XLVI/441/06 Rady Gminy Czarnazdnia24lutego 2006 r. w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarna (Dz. Urz' Woj. Podkarpackiego z2006 roku, Nr 23 poz.

337).

$ 27. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

$ 28. Uchwała wchodzi w Życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Woj ewództwa Podkarpackiego.
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Przewodniczący Rady Gminy
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