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UCHWAŁA NR XVI/104/2016
RADY GMINY RACHANIE
z dnia 22 sierpnia 2016 r.

w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rachanie”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2016 r. , poz. 446.) oraz art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Lub. - Rada Gminy Rachanie uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rachanie", stanowiący
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rachanie.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXI/117/2012 Rady Gminy Rachanie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rachanie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Żdan
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Załącznik do Uchwały Nr XVI/104/2016
Rady Gminy Rachanie
z dnia 22 sierpnia 2016 roku

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rachanie
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
1.Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Rachanie.
Rozdział 2
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§2
1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do utrzymania czystości i porządku na terenie
nieruchomości poprzez prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
§3
1. Powstające na terenie nieruchomości odpady komunalne należy poddawać sortowaniu w celu
wydzielenia a następnie oddzielnego gromadzenia następujących rodzajów odpadów:
1) papieru,
2) metalu,
3) tworzyw sztucznych,
4) szkła opakowaniowego bezbarwnego i kolorowego,
5) opakowań wielomateriałowych,
6) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych
ulegających biodegradacji.
7) przeterminowanych leków i chemikaliów,
8) zużytych baterii i akumulatorów,
9) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
10) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
11) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
12) zużytych opon,
13) odpadów zielonych,
14) popiołu.
2. Odpady, o których mowa w ust. 1pkt. 1 do 5, właściciele nieruchomości obowiązani są
zbierać w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi rodzajami odpadów zbieranych
selektywnie oraz ze zmieszanymi odpadami komunalnymi, poprzez umieszczenie
odpowiednio w pojemnikach lub workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki
niezwłocznie od chwili ich powstania.
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3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy usuwać z nieruchomości poprzez oddanie
podmiotowi zbierającemu zużyty sprzęt lub dostarczyć do punktu zbiórki wskazanych
przez Gminę lub prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
4. Meble i oraz inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe (za
wyjątkiem gruzu) oraz metale nie wymagają specjalnych pojemników do zbierania, należy
gromadzić je oddzielnie i usuwać systematycznie poprzez przekazanie podmiotowi
prowadzącemu zbiórkę lub dostarczenie do punktów zbiórki wyznaczonych przez Gminę
lub prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
5. Zużyte opony należy usuwać z nieruchomości poprzez oddanie uprawnionemu podmiotowi
zbierającemu zużyte opony, oddanie podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie
odbierania odpadów komunalnych lub przekazanie placówkom prowadzącym sprzedaż
detaliczną opon.
6. Chemikalia wydzielone z odpadów komunalnych należy przekazać do punktów zbiórki
wskazanych przez podmiot prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów
komunalnych.
7. Przeterminowane leki należy gromadzić w specjalnych pojemnikach ustawionych
w aptekach lub innych wskazanych do tego celu miejscach.
8. Zużyte baterie i akumulatory należy umieszczać w specjalnych pojemnikach wskazanych
przez podmiot prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych lub
przekazywać placówkom handlowym prowadzącym sprzedaż detaliczną baterii
i akumulatorów.
9. Odpady komunalne ulegające biodegradacji, oraz odpady zielone – należy zbierać
oddzielnie w worki przeznaczone do tego celu i usuwać systematycznie poprzez przekazanie
podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
Dopuszcza się możliwość zagospodarowania odpadów zielonych i pochodzących
z pielęgnacji ogrodów we własnym zakresie na nieruchomości poprzez kompostowanie na
kompostownikach przydomowych.
§4
1. Obowiązek oczyszczania części nieruchomości służącej do użytku publicznego powinien
być realizowany poprzez uprzątnięcie śniegu, błota, lodu i innych zanieczyszczeń w miejsce
nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów.
§5
1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami jest dozwolone na terenie nieruchomości
nie służącej do użytku publicznego, pod warunkiem, że ścieki odprowadzane są włącznie do
kanalizacji lub zbiorników bezodpływowych.
2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się
pod warunkiem , że czynności te nie będą powodować zanieczyszczenia wody i gleby oraz
uciążliwości dla sąsiadów.
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Rozdział 3
Rodzaje, minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki
rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym
§6
Określa się następujące rodzaje pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych w zabudowie zagrodowej, jednorodzinnej w budynkach mieszkalnych
wielolokalowych i drogach publicznych:
1. zabudowa zagrodowa i jednorodzinna:
1) pojemniki na odpady komunalne zmieszane o pojemności: 60 l, 120 l, 240 l,
o konstrukcji umożliwiającej ich opróżnianie grzebieniowym lub widłowym
mechanizmem załadowczym pojazdów odbierających odpady.
2) worki z tworzywa sztucznego wykonane z folii polietylenowych LDPE lub HDPE
przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów o pojemności 60 litrów do 120 litrów
oznaczone odpowiednimi kolorami: koloru żółtego na tworzywa sztuczne, koloru
niebieskiego – papier, tektura, koloru białego - na szkło bezbarwne, kolor zielony - na
szkło kolorowe , koloru brązowego - na odpady ulegające biodegradacji , koloru
czarnego na odpady niesegregowane.
2. budynki mieszkalne wielolokalowe:
1) dopuszcza się ustawienie pojemników większych niż 120 l z tym , że dla każdej rodziny
należy zabezpieczyć pojemniki o pojemności od 60 l do 120 l na
odpady zmieszane.
2) dopuszcza się ustawienie pojemników większych niż 120 l przeznaczone do selektywnej
zbiórki odpadów tj.: tworzywa sztuczne, papier , szkło koloru białego, kolorowego i na
odpady ulegające biodegradacji.
3) kosze uliczne o pojemności od 30 do 50 l.
§7
Właściciele nieruchomości zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do liczby osób
korzystających z tych pojemników oraz ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów komunalnych
na terenie nieruchomości.
§8
Określa się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania zmieszanych
odpadów komunalnych:
1. na terenie nieruchomości zamieszkałych:
1) nie więcej niż dwie osoby – o pojemności 60 l,
2) od 3 do 7 osób włącznie – o pojemności 120 l,
3) od 8 i więcej osób o pojemności 240 l.
2. dla obiektów użyteczności publicznej, oświatowych oraz placówek leczniczych ustala się
pojemniki o pojemności minimalnej 120 l na 50 pracowników, uczniów, pacjentów,
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dla lokali handlowych i gastronomicznych ustala się pojemnik o pojemności minimalnej
120 l na lokal,
dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do
pomieszczeń biurowych i socjalnych ustala się pojemnik o pojemności minimalnej 120
litrów na każdych 10 pracowników.
na drogach publicznych, przy przystankach autobusowych – pojemniki o pojemności
minimalnej 30l.

§9
1. Pojemniki należy umieszczać na terenie nieruchomości, z której zbierane są odpady.
2. Pojemniki powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym, oraz
w odpowiednim stanie technicznym umożliwiającym korzystanie z nich bez przeszkód i bez
powstawania zagrożeń dla użytkowników.
Rozdział 4
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 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. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się
poprzez ich umieszczenie w odpowiednich pojemnikach lub workach przeznaczonych do
selektywnej zbiórki, a następnie odebranie ich przez prowadzącego działalność w zakresie
odbierania odpadów komunalnych. W przypadku pozostałych odpadów komunalnych
zbieranych na terenie nieruchomości, pozbywanie odpadów odbywa się poprzez
przekazanie odpadów podmiotowi prowadzącemu zbiórkę lub dostarczenie do punktów
zbiórki wskazanych przez prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów
komunalnych.
3. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki 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.
§ 11
1. Częstotliwość odbierania z nieruchomości odpadów komunalnych powinna być
dostosowana do ilości i rodzaju wytworzonych odpadów.
2. Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości ustala się
następująco:
1) z obszarów zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej:
a) odpady komunalne zmieszane nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu,
b) odpady komunalne zebrane selektywnie - co najmniej jeden raz na trzy miesiące,
a w okresie od maja do września - co najmniej jeden raz w miesiącu.
2) budynki mieszkalne wielolokalowe :
a) odpady komunalne zmieszane - co najmniej jeden raz w miesiącu,
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b) odpady komunalne zebrane selektywnie - co najmniej jeden raz
w miesiącu.
c) odpady wielkogabarytowe , zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, co najmniej
jeden raz w roku.
Pojemniki lub kosze wystawione na terenach przeznaczonych do użytku publicznego
powinny być opróżniane w miarę potrzeb wynikających z konieczności utrzymania
czystości i porządku na tych terenach, nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu. Częstotliwość
opróżniania tych urządzeń powinna być dostosowana do ilości gromadzonych w nich
odpadów.
§ 12

1.

2.

Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się
zbiornika bezodpływowego i wypływowi tych nieczystości do ziemi i wód gruntowych.
Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości co najmniej raz na trzy miesiące, z zastrzeżeniem ust. 1.
Rozdział 5
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

1.
2.
3.
4.
5.

§ 13
Intensyfikacja działań edukacyjno - informacyjnych promujących zapobieganie
powstawaniu odpadów oraz właściwe postępowanie z wytworzonymi odpadami.
Promowanie wykorzystywania produktów wytwarzanych z materiałów odpadowych
poprzez odpowiednie działania promocyjne i edukacyjne.
Ograniczenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych
przez składowanie.
Zwiększenie ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących
w strumieniu odpadów komunalnych.
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

§ 14
1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla
ludzi.
2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, zobowiązane są utrzymywać
je na terenie swojej nieruchomości.
3. Wyprowadzanie zwierząt domowych na tereny służące do użytku wspólnego powinno się
odbywać w taki sposób, aby ich pobyt nie był uciążliwy ani nie zagrażał przebywającym
tam osobom, w szczególności:
1) 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,
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2) zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu,
w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko wtedy, gdy opiekun psa ma
możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.
4. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń
spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach
przeznaczonych do wspólnego użytku.
Rozdział 7
Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich
na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
§ 15
1. Wprowadza się zakaz chowu i utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej zajętych pod budownictwo wielorodzinne, instytucje użyteczności
publicznej, zakłady gastronomiczne i placówki handlowe.
2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zajętych pod budownictwo
jednorodzinne dopuszcza się chów zwierząt gospodarskich dla potrzeb własnych pod
warunkiem:
1) prowadzenia chowu w budynkach gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt
spełniających wymogi ustawy Prawo budowlane.
2) nie stanowią uciążliwości dla otoczenia.
3. Zwierzęta utrzymuje się na terenie ogrodzonym, w zależności od potrzeb bytowych
w budynku lub poza nim.
4. Posiadacz zwierząt ma obowiązek:
1) przestrzegania wymagań sanitarnych i ochrony środowiska.
2) niedopuszczania do powstawania wobec osób zamieszkujących na nieruchomościach
sąsiednich uciążliwości takich jak: hałas, czy odór.
Rozdział 8
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§ 16
1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary obejmujące:
1) zabudowę wielorodzinną,
2) zabudowę obiektami lub magazynami wykorzystywanymi do przetwórstwa bądź
przechowywania produktów rolno-spożywczych.
2. Deratyzacja na obszarach wymienionych w pkt. 1 należy przeprowadzić co najmniej raz
w roku w miesiącach wrzesień lub październik.

