
 
 

UCHWAŁA NR XIX/124/20 
RADY GMINY NIEDŹWIADA 

z dnia 29 września 2020 r. 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Niedźwiada 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Lubartowie, Rada Gminy Niedźwiada uchwala, co następuje: 

§ 1.  Ustala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Niedźwiada w brzmieniu 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2.  Traci moc uchwała Nr XXXIV/231/18 Rady Gminy Niedźwiada z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie 
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Niedźwiada (Dz. Urz. Woj. 
Lubelskiego z 2018 r., poz. 3618). 

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niedźwiada. 

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku 
UrzędowymWojewództwa Lubelskiego. 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Tomasz Wiącek 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 9 października 2020 r.

Poz. 4932



Załącznik do uchwały Nr XIX/124/20 

Rady Gminy Niedźwiada 

z dnia 29 września 2020 r. 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY NIEDŹWIADA 

Rozdział 1. 
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§ 1. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości 
przez zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych 
obejmujących: 

1) papier i tekturę, 

2) metale, 

3) tworzywa sztuczne, 

4) odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

5) szkło, 

6) bioodpady stanowiące odpady komunalne, 

7) odpady niebezpieczne, 

8) przeterminowane leki i chemikalia, 

9) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 
krwi, w szczególności igieł i strzykawek, 

10) zużyte baterie i akumulatory, 

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

12) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

13) zużyte opony, 

14) odpady budowlane i rozbiórkowe, 

15) popiół z domowych palenisk, 

16) od dnia 1 stycznia 2025 roku odpady tekstyliów i odzieży. 

2. Pozostałe odpady zbierane są przez właścicieli nieruchomości jako niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne i gromadzone w osobnym pojemniku. 

3. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do zbierania i gromadzenia odpadów komunalnych 
w pojemnikach lub workach z chwilą ich powstania, w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi 
rodzajami odpadów zbieranych selektywnie w podziale na następujące frakcje: 

1) frakcja papier, w skład której wchodzą odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru 
i odpady opakowaniowe z tektury zbierane i gromadzone w osobnym worku lub pojemniku, 

2) frakcja metale i tworzywa sztuczne, w skład której wchodzą odpady metali, w tym odpady opakowaniowe 
z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady 
opakowaniowe wielomateriałowe zbierane i gromadzone w osobnym worku lub pojemniku, 

3) frakcja szkło, w skład której wchodzą odpady ze szkła bezbarwnego i kolorowego, w tym odpady 
opakowaniowe ze szkła zbierane i gromadzone w osobnym worku lub pojemniku, 

4) frakcja bioodpady, w skład której wchodzą bioodpady, zbierane i gromadzone w osobnym worku lub 
pojemniku, 
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5) popioły z domowych palenisk zbierane i gromadzone w osobnym worku lub pojemniku. 

4. Odpady wymienione w ust. 3 zgromadzone selektywnie właściciele nieruchomości mogą również 
dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

5. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny właściciele nieruchomości zbierają i gromadzą oddzielnie od 
pozostałych odpadów komunalnych i: 

1) oddają podmiotowi zbierającemu zużyty sprzęt (np. sprzedawcy detalicznemu), 

2) dostarczają do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

3) przekazują przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne. 

6. Meble i inne odpady wielkogabarytowe właściciele nieruchomości zbierają i gromadzą oddzielnie od 
pozostałych odpadów komunalnych i dostarczają do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub 
przekazują przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne podczas zbiórek akcyjnych ustalonych 
w harmonogramie. 

7. Odpady budowlane i rozbiórkowe właściciele nieruchomości zbierają i gromadzą oddzielnie od 
pozostałych odpadów komunalnych i dostarczają do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

8. Zużyte opony właściciele nieruchomości zbierają i gromadzą oddzielnie od pozostałych odpadów 
komunalnych i dostarczają do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub przekazują 
przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne podczas zbiórek akcyjnych ustalonych w harmonogramie. 
Odpady te mogą być przez właścicieli nieruchomości zagospodarowywane również w ramach istniejących 
systemów selektywnego zbierania poszczególnych rodzajów odpadów poprzez placówki handlowe i usługowe 
oraz zakłady serwisowe. 

9. Odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów 
medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie 
iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zużyte 
baterie i akumulatory właściciele nieruchomości zbierają i gromadzą oddzielnie od pozostałych odpadów 
komunalnych i dostarczają do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Odpady te mogą być 
przez właścicieli nieruchomości zagospodarowywane również w ramach istniejących systemów selektywnego 
zbierania poszczególnych rodzajów odpadów poprzez placówki handlowe i usługowe, apteki, zakłady 
serwisowe oraz punkty zbierania poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych. 

§ 2. 1. Na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi dopuszcza się 
możliwość kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych 
oraz zwalnia się właścicieli takich nieruchomości z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na te odpady. 

2. Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne prowadzi się w gotowych 
kompostownikach ogrodowych lub samodzielnie wykonanych, zapewniających odpowiednią wilgotność 
i dostęp powietrza do warstw kompostu lub w formie pryzmy. 

§ 3. 1. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzi selektywną zbiórkę odpadów 
komunalnych w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy i zapewnia 
przyjmowanie odpadów komunalnych określonych w § 1 ust. 1. 

2. W miejscach publicznych odpady komunalne należy gromadzić w koszach na śmieci. 

§ 4.  Właściciele nieruchomości zobowiązani są uprzątnąć błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia z części 
nieruchomości służących do użytku publicznego poprzez ich zebranie i zgromadzenie w miejscu, w którym 
nie będą utrudniały ruchu pieszych i pojazdów oraz nie będzie stanowiły dla nich zagrożenia. 

§ 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod następującymi 
warunkami: 

1) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub 
zbiornika bezodpływowego, 

2) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu 
środków ulegających biodegradacji, 

3) mycie dotyczy nadwozia samochodu. 
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2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie 
pod następującymi warunkami: 

1) niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego 
przeznaczonych, 

2) naprawa pojazdów samochodowych dotyczy drobnych napraw, 

3) naprawa pojazdów samochodowych nie stwarza uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości. 

Rozdział 2. 
Rodzaj i minimalna pojemność pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz 
na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i worków oraz utrzymania 

pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

§ 6. 1. Odpady komunalne powinny być gromadzone w przeznaczonych wyłącznie do tego celu 
zamkniętych i szczelnych pojemnikach lub kontenerach oraz w workach, spełniających techniczne warunki 
bezpieczeństwa i higieny sanitarnej. 

2. Liczba pojemników lub worków na odpady komunalne powinna być wystarczająca do umieszczenia 
w nich wszystkich odpadów komunalnych powstających na nieruchomości. 

3. Dla poszczególnych rodzajów odpadów należy zastosować pojemniki lub worki w odpowiednich – 
zróżnicowanych kolorach. 

§ 7. 1. Ustala się następujące rodzaje i pojemności pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania 
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego 
oraz na drogach publicznych: 

1) pojemniki na odpady komunalne o pojemności 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l, 

2) worki z folii LDPE o pojemności od 60 l do 120 l, 

3) kosze uliczne o pojemności od 35 l do 70 l, 

4) kontenery o pojemności od 3 do 7 m3. 

2. Dla poszczególnych frakcji odpadów przeznaczone są pojemniki lub worki w odpowiednich kolorach: 

1) dla frakcji papier – pojemnik lub worek koloru niebieskiego oznaczony napisem „Papier”, 

2) dla frakcji metale i tworzywa sztuczne – pojemnik lub worek koloru żółtego oznaczony napisem „Metale 
i tworzywa sztuczne”, 

3) dla frakcji szkło – pojemnik lub worek koloru zielonego oznaczony napisem „Szkło”, 

4) dla frakcji bioodpady – pojemnik lub worek koloru brązowego oznaczony napisem „Bio”, 

5) dla frakcji popiół - pojemnik lub worek koloru szarego oznaczony napisem „Popiół”. 

§ 8. 1. Ustala się następującą minimalną pojemność pojemnika lub worków przeznaczonych do zbierania 
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości: 

1) pojemnik lub worek o pojemności 120 l - jeżeli z pojemnika lub worka korzysta do 5 osób, 

2) dwa pojemniki o pojemności 120 l lub pojemnik o pojemności 240 l - jeżeli z pojemnika korzysta od 6 do 
9 osób, 

3) dwa pojemniki o pojemności 240 l – jeżeli z pojemnika korzysta od 10 do 15 osób, 

4) pojemnik o pojemności 1100 l – jeżeli z pojemnika korzysta od 16 do 30 osób, za każdą wielokrotność 
15 osób zamieszkujących – ilość przysługujących pojemników 1100 l zwiększa się o 1 sztukę, tj. powyżej 
30 osób – o pojemności 2 x 1100 l itd. 

§ 9. 1. Pojemniki i worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych powinny być umieszczone na 
terenie nieruchomości, z której zbierane są odpady, w takim miejscu, aby nie powodować uciążliwości 
i utrudnień dla mieszkańców sąsiadujących nieruchomości. 
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2. Kosze uliczne umieszczane przy drogach publicznych, powinny być ustawione w miejscach 
nie powodujących zagrożenia dla ruchu pojazdów i pieszych. 

§ 10. 1. W celu zapewnienia odpowiedniego stanu sanitarnego pojemników przeznaczonych do zbierania 
odpadów komunalnych właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania ich w czystości, w tym do 
systematycznego mycia i co najmniej jeden raz na pół roku ich dezynfekowania. 

2. W celu zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego pojemników przeznaczonych do zbierania 
odpadów komunalnych właściciele nieruchomości zobowiązani są do dokonywania okresowych przeglądów 
pojemników, bieżącego usuwania uszkodzeń w nich stwierdzonych, a w przypadku ich uszkodzenia lub 
zniszczenia uniemożliwiającego dalsze użytkowanie właściciele nieruchomości zobowiązani są do wymiany 
pojemnika. 

3. W celu zapewnienia odpowiedniego stanu porządkowego pojemników przeznaczonych do zbierania 
odpadów komunalnych właściciele nieruchomości zobowiązani są do zapewnienia odpowiedniej wielkości 
i ilości pojemników, aby nie dochodziło do ich przepełnienia, zamykania pojemników w celu ich 
zabezpieczenia przed dostaniem się do ich wnętrza wód opadowych, instruowania mieszkańców nieruchomości 
o sposobie korzystania z pojemników. 

Rozdział 3. 
Utrzymywanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów 

§ 11. 1. Utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów 
obejmuje zapewnienie przez właściciela nieruchomości: 

1) aby miejsca gromadzenia odpadów były wolne od odcieków i odpadów zalegających na podłożu luzem lub 
w workach i pojemnikach nieprzeznaczonych do gromadzenia odpadów, a w przypadku zalegania odpadów 
poza pojemnikami lub workami bieżącego ich usuwania, 

2) możliwości korzystania z miejsc gromadzenia odpadów bez przeszkód, w tym swobodnego dostępu do 
każdego pojemnika oraz wykluczeniu możliwości ugrzęźnięcia pojemników w błocie lub śniegu. 

Rozdział 4. 
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 12. 1. Odpady komunalne pozbywane są z terenu nieruchomości z częstotliwością raz na miesiąc, 
z zastrzeżeniem poniższych ustępów. 

2. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz bioodpady stanowiące odpady komunalne 
pozbywane są w okresie od kwietnia do października z częstotliwością raz na dwa tygodnie a w zabudowie 
wielorodzinnej raz na tydzień. 

3. Popiół paleniskowy odbiera się od właścicieli nieruchomości w okresie od listopada do kwietnia 
z częstotliwością raz na miesiąc lub można przekazywać go do punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych. 

4. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe są pozbywane 
z częstotliwością co najmniej jeden raz w roku. 

5. Odpady z koszy ulicznych i pojemników znajdujących się na terenach przeznaczonych do użytku 
publicznego pozbywane są z częstotliwością zapobiegającą ich przepełnieniu, jednak nie rzadziej niż raz na 
miesiąc. 

6. Pozbywanie się odpadów komunalnych określonych w § 1 ust. 1 poprzez dostarczenie ich do punktu 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych odbywa się w dniach i godzinach pracy tego punktu. 

§ 13. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu 
nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie 
nieruchomości. 

2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich 
umieszczenie w odpowiednich pojemnikach lub workach, a następnie odebranie ich przez przedsiębiorcę 
odbierającego odpady lub dostarczenie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 
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3. Właściciele nieruchomości obowiązani są udostępnić pojemniki i worki przeznaczone do zbierania 
odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie poza teren 
nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd przedsiębiorcy odbierającego odpady 
komunalne. 

§ 14. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu 
nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełniania się urządzeń do gromadzenia 
nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości. 

2. Pozbywanie się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości następuje z częstotliwością co najmniej raz 
na pół roku. 

Rozdział 5. 
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 15.  W oparciu o wojewódzki plan gospodarki odpadami podejmowane będą działania obejmujące: 

1) objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych 100% mieszkańców gminy, 

2) zmniejszenie ilości bioodpadów unieszkodliwianych przez ich składowanie, 

3) zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców gminy i przedsiębiorców dotyczącej gospodarki zużytym 
sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz uregulowaniami prawnymi w tym zakresie, 

4) upowszechnienie systemu gospodarowania przeterminowanymi lekami i chemikaliami oraz odpadami 
niekwalifikującymi się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 
krwi, w szczególności igieł i strzykawek, 

5) całkowite wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów. 

Rozdział 6. 
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub 
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku 

§ 16. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad tymi 
zwierzętami, w tym nie pozostawiania ich bez dozoru chyba, że zwierzę znajduje się w pomieszczeniu 
zamkniętym lub na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się z niego. 

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązani do utrzymania tych zwierząt w sposób 
nie stwarzający uciążliwości (hałas, zapachy) dla osób znajdujących się w sąsiednich lokalach lub 
nieruchomościach. 

3. Osoba utrzymująca zwierzę domowe jest zobowiązana do natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń 
spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do 
wspólnego użytku. 

Rozdział 7. 
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, 

w tym także zakaz ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach 

§ 17. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane 
jedynie dla potrzeb własnego gospodarstwa domowego pod warunkiem spełnienia wymagań określonych 
w ust. 2. 

2. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie jest zobowiązany: 

1) zapewnić tym zwierzętom odpowiednie pomieszczenia w budynkach oraz właściwe warunki bytowania, 

2) nie dopuszczać do powstawania wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomości 
sąsiednich uciążliwości, w szczególności hałasu, odorów, 

3) zabezpieczyć nieruchomość przed możliwością opuszczenia jej przez zwierzęta gospodarskie, 

4) usuwać odchody zwierzęce, resztki karmy lub ściółki pozostawione na ulicach, placach i innych miejscach 
publicznych. 
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Rozdział 8. 
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania 

§ 18. 1. Wyznacza się obszary obowiązkowej deratyzacji: 

1) obiekty mieszkalnictwa wielorodzinnego, 

2) obiekty użyteczności publicznej, 

3) obiekty przeznaczone do hodowli zwierząt, 

4) obiekty handlowe i usługowe, 

5) magazyny, 

6) zakłady żywienia zbiorowego, 

7) przetwórnie. 

2. Deratyzację należy przeprowadzać dwa razy w roku: 

a) w terminie wiosennym od 1 marca do 31 marca, 

b) w terminie jesiennym od 1 października do 31 października.
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