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RADY GMINY Czermin
z dnie 14-12.2012 roku

w sprawie uchwalenia Regulaminu utzymania czystości i porządku na terenie
gminy Czermin

Na podstawie ań. 18 ust' 2 pkt 15' an. 40 i ań.' 41 ust' 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r'
o samoządzie gminnym crekst jednolity: Dz' U' z 2001 r' Nr 142' poz' 1591 z póżn. zm')
orazań'4ust. 1 i ust' 2 ustawy z dnia 13 Września 1996 r' o utzymaniu czystości i polządku
W gminach (Tekst jednolity| Dz. U.2012 r. poz' 391)' po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego lnspektora Sanitarnego w Mielcu znak PSK.OTO-29112 z dnia 22.11.2012 t.,

Rada Gminy czermin uchwala Regulamin utŻymania czystości i polządku na terenie gminy
czermin, zwany dalej Regulaminem, o następującej treści:

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

s1.Regulamin określa szczegółowe zasady utzymania czystości i polządku na terenie
Gminy czermin dotycząceI
1) Wymagań w zakresie utzymania czystości i poządku na terenie nieruchomości

obejm ujących:
a) prowadzenie we Wskazanym zakresie selektJ^^/nego zbierania i odbierania odpadów

komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych pzeterminowanych
lekóW i chemikalióW' zużytych baterii i akumulatoróW, zużytego splzętu elektrycznego
i elektronicznego, mebli i innych odpadów Wielkogabarytowych' odpadów
budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon' a także odpadóW zielonych'

b) upzątnięcie błota' śniegu, lodu i innych zanieczyszgzeń z części nieruchomości
służących do użytku publicznego,

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i Warsżatami
naprawczymil

2) lodząu i minlmalnej pojemności pojemnikóW plzeznaczonych do zbierania odpadóW
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych' WarunkóW
rozmieszczania tych pojęmnikóW iich utlzymania W odpowiednim stanie sanitarnym,
poządkowym i technicznym, pzy uv'.zględnieniu:
a) średniej ilości odpadóW komunalnych Wytwazanych W gospodarstwach domowych

bądź W innych źródłach'
b) liczby osób kozystających z tych uządzeń;

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i njeczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz z terenóW przeznaczonych do użytku publicznego|

4) innych Wymagań Wynikających z Wojewódzkiego Planu Gospodarki odpadami;
5) obowiązkóW osób utrzymujących zwierzęta domowe' mających na celu ochronę przed

zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oąz plzed zanieczyszczeniem terenóW,
pŻeznaczonych do Wspólnego użytku;

6) Wymagań utzymywania zwjeząt gospodarskich na terenach Wyłączonych z produkcji
rolniczej, W tym także zakazu ioh utrzymywania na określonych obszarach
lub W poszczególnych nieruchomościach;

7\ wyznaczenia obszaróW podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminóW jej
przeprowadzenia.

s 2. Zasady obowiązują Właścicieli nieruchomości' mieszkańcóW gminy czermin oraz osób
pzebywających na jej terenie'



s 3. llekroć W uchwale jest mowa o:

1) ustawie - należy plzez to rozumieć ustawę z dnia 13 Wześnia 1996 r' o utrzymaniu
czystości i polządku W gminach (Tekst jedno|ity| Dz' U ' 2012 l. poz' 39'l),

2) pojemnikach - należy plzez to rozumieć pojemniki na odpady spełniające Wymogj
PN-EN-840 oraz kontenery' Worki i kosze uliczne służące do 9romadzenia odpadóW,

3)mieszkańcu - dana osoba jest mieszkańcem danej nieruchomości' jeże|i zazwczaj
spędza w niej czas pŻeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych
nieobecności z,luiązanych z wypoczynkiem' urlopem, odwiedzinami u pzyjaciół
i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi.

s 4. Regulamin obowiązuje:
1 ) Właścicięli nieruchomości,
2) jednostki użytkujące tereny służące komunjkacji publicznej,

3) osoby utrzymujące zwierŻęta domowe i gospodarskie'

Rozdział 2

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

s 5. Utęymanie czystości i poządku na terenie nieruchomości jest obowiązkiem
jejWłaściciela.

s 6. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i polządku popŻez|

1) wyposażenie nieruchomości W pojemniki służące do zbierania odpadóW komunalnych
oraz utŻymywanie tych pojemnikóW W odpowiednim stanie sanitarnym' polządkovvym
itechnicznym;

2) prowadzenie selektyvvnego zbierania powstałych
komunalnych, W szczególności:
a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów

na terenie nieruchomości odpadóW

komunalnych z zastŻeżeniem pkt
b) * n)'

b) papieru,
c) metalu,
d) twozyw sztucznych,
e) szkła, Wtym szkła bezbaMnego iszkła kolorowego'
f) opakowań Wielomateriałowych'
g) odpadów ulegających biodegradacji, W tym odpadóW opakowaniowych ulegających

biodegradacjj,
h) odpadóW zielonych'
i) p.zeterminowanych lekóW i chemikalióW,
j) zużytychbateriiiakumulatorów'
k) zużytego splzętu elektrycznego i elektronicznego,
l) mebli i innych odpadóW Wielkogabarytowych,
m) odpadóW budowlanych i rozbiórkowych,
n) zużytych opon;

3) plzyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej lub Wyposażenie jej
W zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych do czasu Wybudowanja sieci kanalizacji
sanitarnej, a w pzypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub
ekonomicznie nieuzasadniona WyposaŹenie nieruchomości W zbiornik bezodpływowy
nieczystości ciekłych lub pzydomową oczyszczalnię ściekóW bytowych, spełniające
Wymagania określone W przepisach prawa budowlanego' Plzyłączenie do sieci nie jest
obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest Wyposażona W pzydomową oczyszczalnię
ścieków spełniającą wymagania określone W przepisach prawa budowlanego'

4) gromadzenie nieczystości cieklych W zbiornikach bezodpływowych'



5) pozbywanie się zebranych na ierenie nieruchomości odpadóW komunalnych oIaz
njeczystości ciekłych ze zbiornikóW bezodpływowych W sposób zgodny z pŻepisami
ustawy i pzepisami odrębnyml'

6) usuwanie błota' śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodnikóW położonych WzdłUż
nieruchomości W miejsca nie powodujące zakłóceń W ruchu pieszych lub pojazdóW;
plzy czym za taki chodnik uznaje slę Wydzieloną częśó drogi publicznej słUżącej do ruchu
pieszego położonąbezpośrednio pzy granicy nieruchomości'

s 7. osoby Wyjeżdżające samochodami, ciągnikami rolniczymi i maszynami z dróg polnych,
placóW budowy' itp. na drogi publiczne mają obowiązek Wcześniejszego oczyszczenia kół
tych pojazdóW z zanieczyszczeń oraz zabezpieczenia pŻewożonych ładunkóW pzed
wypadaniem na drogi i ich zanieczyszczaniem.

s8. 1.Mycie pojazdóW samochodowych poza myjniami może odbywać się Wyłącznie
na Własnej posesji plzy użyciu środkóW ulegających biodegradacji lub czystej wody bez
detergentóW'
2. Naprawa pojazdóW samochodowych poza WarsŻatami naprawczymi może odbywać się
wyłącznie W zakresie obejmującym drobne naprawy Własnych samochodóW oraz pod
warunkiem:
1) nie powodowania uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości oraz

negatywnego oddziaływania na środowisko W tym emisji hałasu i spalin,
2) gromadzenia powstałych odpadóW w uządzeniach do tego plzeznaczonych'
3) zabezpieczenia plzed pzedostaniem się płynóW samochodowych do środowiska'
3' zabrania się mycia pojazdóW samochodowych i maszyn ro|niczych W pobliżu zbiornikóW
wodnych takich jak stawy' Żeki oraz odprowadzania powstałych ściekóW do zbiornikóW
wodnych i ziemi.

Rozdział 3
Rodzaj i minimalna pojemnośó pojemników pzeznaczonych do zbierania odpadów

komunalnych

s9. l. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania odpadów komunalnych
W pojemnikach, o których mowa w s 6 pkt 1.

2. odpady komUnalne należy gromadzić W:

1) pojemnikach na niesegregowane (zmieszane) odpady komunaIne pŻystosowane
do mechanicznego v',vładunku zawańości pojemnika pzez uEądzenia zainstalowane
na spŻęcie służącym do ich odbioru'

2) workach na selektywnie zbierane odpady komunalne oznaczone odpowiednimi
kolorami' Wykonanych z folii polietylenowych LDPE lub HDPE o grubości
dostosowanej do rodzaju i ilości odpadów, wykluczającej rozerwanie się worka'

3) kontenerach na segregowane iniesegregowane odpady komunalne.

3. Ustala się następujące rodzaje pojemnikóW pŻeznaczonych do
komUnalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:

zbierania odpadóW

dm3 i 240 dm3l
rodzaju odpadu

3) Worki i kontenery do zbierania odpadóW budowlanych i rozbiórkowych;
4) kosze uliczne o pojemności od 20 dm3 do 120 dm3;
5) kontenery na segregowane iniesegregowane odpady komunalne o pojemności

1,1 m3 i6,0 m3.

4' Liczba pojemnikóW na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne' na terenie
nieruchomości powinna być Wystarczająca do umieszczenia w nich powstałych odpadóW
usuwanych z częstotliwością okreśIoną W niniejszym Regulaminie' z uwzględnieniem
następujących norm:
1) dla budynkóW mieszkalnych 24 dm3 na mieszkańca'

1) pojemniki na niesegregowane (zmieszane) odpady o pojemności 120
2\ worki oznaczone odpowiednimi kolorami W stosunku do każdego

selektywnie zbieranego, o pojemności od 60 dm3do 120 dm3;



2) dla budynkóW użyteczności publicznej jeden pojemnik 12o dm3 na 10 pracownikóW,
nie mniejjednak niż jeden pojemnik o pojemności 120 dm3'

3) dla szkół (przedszkoli) 3 dm3 na każdego ucznia (dziecko) iplacownika,
4) dla lokali handlowych 30 dm3 na każde 10 m2 powierzchni użytkowej, nie mniej jednak

niż jeden pojemnik o pojemności 120 dm3'
5) dla lokali gastronomicznych 10 dm3 najedno miejsce konsumpcyjne, nie mniej jednak

niżjeden pojemnik o pojemności 'l20 dm''
6) dla zakładóW Żemieślniczych, pIodukcyjnych' Usługowych W odniesieniU do pomieszczeń

biurowych i socjalnych jeden pojemnik 12o dm3 na 1o pracownikóW, nie mniej jednak
niż jeden pojemnik o pojemności 120 dm3,

7) dla czynnych cmentarzy 3 m3 na t ha.

5. Ustala się minimalną pojemność pojemnika pŻeznaczonego do zbierania na terenie
nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych dla właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy W budynkach jednorodzinnych'
jeżeli z takiego po.jemnika koŻysta:

1) do 5 osób Włącznie -W rozmiarŻe
2) powyżej 5 osób - jeden pojęmnik

120 dm3.

120 dm3;
o razmiaŻe 24o dm3 lub 2 pojemniki w lozlniaŻe

6' Ustala się następujące rodzaje WorkóW na odpady zbierane selektwnieI
1) worki koloru niebieskiego; papier' tektura' opakowania Wielomateriałowe,
2) Worki koloru żółtego: tworzywa sŹuczne oraz metal'
3) Worki koloru białego: szkło' Wtym szkło bezbarwne ikolorowe,
4) Worki koloru zielonego: odpady ulegające biodegradacji, W tym odpady zielone'

7. Pojemniki na odpady Winny byó napełnione tak' aby zapewnić swobodne zakrycie ich
pokrywą zabrania się zamulania' ubijania i spalania odpadóW W pojemnikach' Wrzucania
do pojemnikóW śniegu, lodu' błota' gorącego żużlu i popiołu'

8' Właściciele nieruchomości zobowiązani są do rozmieszczenia pojemnikóW do zbierania
odpadóW komunalnych W miejscach zapewniających swobodny dostęp do nich jednostce
wywozowej.
9' za ltlzymanie czystości pojemnikóW oraz miejsc ich ustawienia odpowiedzialny jest
właściciel nieruchomości. Zalecane jest ostrożne obchodzenie się z pojemnikami oraz
poddawaniu ich, co najmniej dwa razy W roku czyszczeniu preparatami usuwającymi
drobnoustroje, owady oraz niepŻyjemne zapachy'
l0. odpady zielone można poddaó kompostowaniu na terenie nieruchomości, na której
powstały, pzy czym nie moŹe to powodować uciąż|iwości dla użytkowników sąsiednich
nieruchomości'
11. Odpady niebezpieczne takie, jakl
1) przeterminowane leki,
2) zużyte baterie'
3) odpady zużytego spzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw

domowych,
4) pozostałe odpady niebezpieczne tj. opakowania po farbach' kleje' rozpuszczalniki' środki

ochrony roślin' aerozole, środki czyszczące' Wywabiacze plam' środki do konserwacji
drewna oraz opakowania po tych substancjach, lampy fluorescencyjne i akumulatory

należy gromadzić oddzielnie i pŻekazywać do Wyznaczonych punktóW na terenie Gminy.
Adresy tych punktóW są dostępne na stronie internetowej Www'czermin.ol oraz na tablicach
ogłoszeń sołectw Gminy czermin'
'l2. Meble i odpady wielkogabarytowe (np. drzwi, stolarka okienna) należy gromadzić
odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych' zbiórka tych odpadóW odbywać się będzie
raz W roku, W Wyznaczonych punktach na terenie Gminy' W termjnie podanym pŻez
przedsiębiorcę odbięrającego odpady'
13. odpady z bieżących remontóW' prowadzonych We Własnym zakresie' należy gromadzić
odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych w workach lub kontenerach Wynajętych od



przedsiębiorcy odbierającego odpady' zbiórka tych odpadóW odbywać się będzle 2 rczy
W rokU' W terminach podanych przez pŻedsiębiorcę odbierającego odpady.
14' zużyi'e opony należy gromadzić odlębnie od pozostałych odpadóW komunalnych.
Zbiórka tych odpadóW odbywać się będzie raz W roku' W Wyznaczonych punktach na terenie
Gminy, W terminie podanym pzez przedsiębiorcę odbierającego odpady'
15. zbiorniki bezodpływowe do gromadzenia nieczystości ciekłych powinny posiadaó
szczelną konstrukcję Uniemożliwiającą pzedostawanie się nieczystości na zewnątz'
zabrania się Wprowadzania do zbiornikóW bezodpływowych ściekóW innych niż nieczystości
ciekłe' a W szczególności ściekóW z gnojownikóW' silosóW oraz olejóW silnikowych.

Rozdział 4
częstotliwość i sposób pozbywania się odpadóW komuna|nych i nieczystości ciekłych

s 10.1' Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych
z terenu nieruchomości W sposób systematyczny' gwarantujący zachowanie czystości
i porządkU na nieruchomości'
2. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnió pojemniki pzeznaczone
do zbierania odpadóW komunalnych, na czas odbierania tych odpadóW, W szczególności
poprŻez ich Wystawienie W miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd'
3. Właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych' na których powstają odpady
komunalne' obowiązani są do pozb)/Wania się niesegregowanych (zmieszanych) odpadóW
komunalnych z terenu nieruchomości co najmniej 1 raz co 4 tygodnie'
4. Właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych' na których powstająodpady
komunalne' obowiązani są do pozbywania się Wymienionych W s 6 pkt 2b) - 2f)
segregowanych odpadóW komunalnych z terenu nieruchomości' co najmniej 1 raz na
miesiąc'
5. Właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady
komunalne, obowiązani są do pozby1ivania się Wymienionych w s 6 pkt 29) - 2h)
segregowanych odpadóW komunalnych z terenu nieruchomości' co najmniej 4 razy na rok .

6. Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z nieruchomości z częstotliwością i W sposób
gwarantujący' że nie nastąpi v'rypływ ze zbiornika, zwłaszcza Wynikający z pzepełnienia'
a także zanieczyszczenie powieŻchni ziemi i Wód podziemnych.

S 11.1. W mie.iscach publicznych (chodniki, place, pzystanki autobusowe, tereny zielone)
odpady komunalne należy gromadzić W koszach ulicznych, które należy opróżniaó
systematycznie' nie Żadziq niż 1 raz co 4 tygodnie'
2' zabrania się składowania W koszach ulicznych i obok nich odpadów komunalnych
pzynoszonych z gospodarstw domowych' a także z obiektów' W których prowadzi się
działalność gospodarczą
3. oIganizatoęy imprez masowych' festynóW, rozgrywek spońowych itp' Zobowiązani są
do zapewnienia podczas imprezy dostatecznej liczby pojemników do gromadzenia odpadóW
oraz do bezv,rłocznego oczyszczenia i upolządkowania terenu po zakończeniu implezy.
4. Prowadzący działalnośó W zakresie handlu ańykułami spożywczymi zobowiązani
sądo ustawienia kosza na odpady W pobliżu Wyjścia lub na zewnątz lokalu.

Rozdział 5
lnne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

s 12. W oparciu o Wojewódzki PIan Gospodarki odpadami podejmowane będą działania
obejmUjąceI

1) objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadóW komuna|nych, W tym zbieraniem
se'ektywnym 1 00% mieszkańcóW Gminy'



2) zmniejszenie ilości odpadóW komunalnych ulega.iących biodegradacji unieszkodliwianych
pŻez ich składowanie,

3) zwiększenje poziomu Wiedzy mieszkańców gminy i pŻedsiębiorcóW dotyczącej
gospodarki zużytym spzętem elektrycznym i elektronicznym oraz uregUlowani;mj
prawnymi w tym zakresie,

4) upowszechnienie systemu zbierania pzeterminowanych lekarstw z gospodarstw
domowych na obszaŻe całej Gminy'

5) całkowite wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadóW'

s l3. Właściciele nieruchomości, w celu ograniczenia ilości WytwaŻanych odpadóW
komunalnych, powinni:
1) minimalizować używanie jednorazowych opakowań,
2) unikaó zakupu towaróW nadmiernje opakowanych'
3) kozystać z produktóW W opakowaniach zwrotnych lub takich' które można poddać

recyklingowj,
4) wybieraó produkty dobrej jakości o długim czasie Użytkowania,
5) ponownie Wykorzystywaó produkty W tym samym celu lub W innym celu niż pieMotnie'

bez potrzeby jego przetwaŻania,
6) zgniataó plastikowe butelki' opakowania Wielomateriałowe oraz tekturowe pzed

Wzuceniem do pojemnikóW na odpady'
7) stosować inne sposoby i metody powodujące ograniczenie WytwaŻania odpadów'

s 14. Z zastrzeżeniem pŻepisóW odrębnych' dopuszcza się prowadzenie pŻez Właścjcieli
nieruchomości na terenie nieruchomości' do której posiadają tytuł prawny' kompostowania
odpadóW biodegradowalnych'

Rozdział 6
obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe W zakresie bezpieczeństwa

i czystości w miejscach publicznych

s 15. 1. Do obowiązków Właścicieli lub opiekunóW psóW i innych zwieŻąt domowych należy:
1) sprawowanie Właściwej opieki nad zwieŻętami, a w szczególności nie pozostawianie

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

2) v'yprowadzanie psóW na smyczy, a W pŻypadku psóW agresywnych W kagańcu' na
tereny przeznaczone do użytku publicznego,

3) usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych plzez zwielzęta domowe na drogach'
chodnikach, placach, parkingach, terenach zielonych,

4) oznaczenie Wejścia na posesję, na której znajduje się pies agresyWny tabliczką
ostŻegawczą

5) utrzymywania psóW W zabudowie jednorodzinnej na terenie nieruchomości'

Rozdział 7
zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach Wyłączonych

z produkcji rolniczej

sl6. 1' Zwierzęta gospodarskie mogą być utŻymywane na terenach Wyłączonych
z produkcji rolniczej W miejscach do tego pzeznaczonych W sposób uniemożliwiający im
wydostanie się na tereny publiczne i niepowodujący uciąŹliwości luo zagiózlnia
dla mieszkańcóW nieruchomości sąsiednich oraz zgodnje z przepisami sanitarno
- epidemiologicznymi.
2' Nieruchomości, na których utlzymywane są zwierzęta gospodarskje muszą posjadaó
Urządzenia do gromadzenia odpadóW i nieczystości' zabezpieczająae środowisko przed
zanieczyszczeniem.



3. Zakazuje się odprowadzania gnojówki' gnojowicy do kanalizacji sanitarnej'

Rozdział 8
Wyznaczanie obszaróW podlegaiących obowiązkowej deratyzacii i terminy

jej przeprowadzenia

s 'l7. 'l. obowiązkowi deratyzacji podlega cały obszar Gminy czermin.
2. Pzeprowadzeni9 deratyzacji należy do obowiązkóW Właścicieli nieruchomości'
3. Deratyzacja na terenje 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 pzypadku Wystąpienia populacji gryzoni na terenie nieruchomości'
4. Deratyzację Winny Wykonywać specjalistyczne jednostki'

Rozdział 9

Postanowienia końcowe

s l8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się pzepisy ustawy
z dnia 13 Wześnia '1996 r. o utŻymaniu czystości i porządku w gminach (Tekst jednolity:
Dz. U.2012 l' poz. 391) oraz inne obowiązujące W tym zakresie pŻepisy.
s l9. Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowj Gminy czermin.

s 20' Nadzór nad wykonaniem uchwały powieza się Komisji Rolnictwa, Komunikacji i

Ochrony Srodowiska.

s 2l. Traci moc uchwała NR xxvl|l/146/05 Rady Gminy czermin z dnia 27 maja 2oo5 roku
w sprawie uchwalenia szczegółowych zasad utŻymania czystości i polządku na terenie
Gminy Czermin.

s 22' Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Uzędowym WojewódzfuVa Podkarpackiego
i Wchodzi W życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


