Uchwała Nr XIII/69/16
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 1 czerwca 2016 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Aleksandrów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 4 ust. 1 i 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 Biłgoraju, Rada Gminy
uchwala, co następuje:
§ 1.
Uchwala się Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Aleksandrów, stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2.
Traci moc uchwała Nr XVIII/97/12 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 20 grudnia
2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Aleksandrów.
§ 3.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Aleksandrów.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
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Załącznik
do uchwały Nr XIII/69/16
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 1 czerwca 2016 r.

Regulamin
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Aleksandrów
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1.
Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Aleksandrów.
Rozdział 2
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 2.
1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie
nieruchomości poprzez selektywne zbieranie powstałych na terenie nieruchomości
odpadów komunalnych w zakresie obejmującym:
1) szkło,
2) papier i tektura,
3) tworzywa sztuczne,
4) metale,
5) opakowania wielomateriałowe,
6) przeterminowane leki i chemikalia,
7) zużyte baterie i akumulatory,
8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
9) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
10) odpady budowlane i rozbiórkowe,
11) zużyte opony,
12) odpady zielone,
13) odpady ulegające biodegradacji,
14) zimne popioły.
2. Pozostałe, niewymienione w ust. 1 odpady komunalne traktuje się jako zmieszane
odpady komunalne.

3
§ 3.
Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia śniegu, lodu, błota oraz
innych zanieczyszczeń z chodników położonych bezpośrednio przy granicy
nieruchomości w miejsca nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów.
§ 4.
1. Mycie pojazdów samochodowych, z wyjątkiem samochodów ciężarowych, poza
myjniami może odbywać się na prywatnych terenach w odpowiednich miejscach
z zachowaniem podstawowych wymogów porządkowych i sanitarnych.
2. Naprawy
pojazdów
mechanicznych
powinny
być
przeprowadzane
w specjalistycznych warsztatach. Właściciel może dokonywać doraźnych napraw
związanych z bieżącą eksploatacją pojazdu mechanicznego w obrębie
nieruchomości, jeżeli czynności te nie mają negatywnego oddziaływania na
środowisko i nie są uciążliwe dla mieszkańców nieruchomości sąsiednich.
Rozdział 3
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych,
warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymanie w odpowiednim stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 5.
1. Odpady komunalne winny być gromadzone w zamkniętych i szczelnych
pojemnikach, spełniających techniczne warunki bezpieczeństwa i higieny sanitarnej.
2. Liczba pojemników na odpady komunalne powinna być wystarczająca do
umieszczenia w nich wszystkich odpadów komunalnych powstających na
nieruchomości.
§ 6.
1. Określa się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:
1) pojemniki na odpady o pojemności 120 l,
2) pojemniki na odpady o pojemności 240 l,
3) pojemniki na odpady o pojemności 1100 l,
4) w stosunku do odpadów zbieranych selektywnie dopuszcza się worki
z tworzywa sztucznego o pojemności od 60 l do 120 l oznaczone
odpowiednimi kolorami :
a) niebieski – z przeznaczeniem na papier, tekturę,
b) żółty – z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne,
c) zielony - z przeznaczeniem na odpady zielone,
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5)

d) biały – z przeznaczeniem na szkło,
e) czerwony – z przeznaczeniem na metal i opakowania z metalu,
f) brązowy – z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji,
g) pomarańczowy – z przeznaczeniem na opakowania wielomateriałowe,
h) szary – drobny gruz i zimny popiół,
kosze uliczne o minimalnej pojemności 30 l.

§ 7.
1. Ustala się dla jednej nieruchomości zamieszkałej przez mieszkańców minimalną
pojemność pojemnika przeznaczonego do gromadzenia zmieszanych odpadów
komunalnych wynoszącą 120 l na miesiąc.
2. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy mają obowiązek
wyposażyć nieruchomość w odpowiednią ilość pojemników na odpady komunalne
o następującej pojemności:
1) dla szkół i przedszkoli – 2 l na każdego ucznia, dziecko, i pracownika, jednak
nie mniej jak 120 l na każdy obiekt,
2) dla lokali handlowych – 30 l na każde 10 m2 powierzchni całkowitej, jednak nie
mniej niż 120 l na lokal,
3) dla lokali innych niż wymienionych w pkt 2 – 30 l na każde 10 m2 powierzchni
całkowitej, jednak nie mniej jak 120 l na lokal,
4) dla lokali gastronomicznych – 10 l na każde miejsce konsumpcyjne, jednak nie
mniej jak 120 l na lokal,
5) w zakładach rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do
pomieszczeń biurowych i socjalnych – nie mniej niż pojemnik 120 l.
3. Dla właścicieli nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości zamieszkałe,
a w części niezamieszkałe stosuje się odpowiednio zapisy ust. 1 i ust. 2.

§ 8.
1. Kosze uliczne powinny być rozmieszczone na przystankach komunikacyjnych oraz
na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a ich ilość i usytuowanie
ustala
odpowiednio
właściciel
nieruchomości
według
rzeczywistego
zapotrzebowania.
2. Pojemniki należy umieszczać na terenie nieruchomości, z której zbierane są odpady.
3. Pojemniki powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym,
w szczególności poprzez ich dezynfekcję i dezynsekcję, co najmniej raz w roku.
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Rozdział 4
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości
ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku
publicznego
§ 9.
1. Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości może być dokonywany
wyłącznie przez podmiot uprawniony.
2. Odpady komunalne zmieszane odbierane są nie rzadziej niż raz w miesiącu.
3. Odpady komunalne zbierane selektywnie typu: szkło, papier i tektura, tworzywa
sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, drobny gruz i zimne popioły
odbierane są nie rzadziej niż raz w miesiącu lub dostarczane we własnym zakresie
do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
4. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, meble i inne
odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony odbierane są z terenu nieruchomości
dwa razy w roku zgodnie z ustalonym harmonogramem lub dostarczane we
własnym zakresie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
5. Chemikalia i inne odpady niebezpieczne należy przekazywać do wyznaczonego
punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
6. Przeterminowane i niewykorzystane leki należy gromadzić w przeznaczonym do
tego pojemniku ustawionym w aptece lub dostarczyć we własnym zakresie do
punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
7. Odpady zielone oraz odpady ulegające biodegradacji, w tym powstające
w gospodarstwach domowych odpady spożywcze i kuchenne ulegające
biodegradacji odbierane są nie rzadziej niż raz w miesiącu, mogą być
zagospodarowane przez właścicieli nieruchomości we własnym zakresie poprzez
kompostowanie lub dostarczane we własnym zakresie do punktu selektywnego
zbierania odpadów komunalnych.
8. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy dostarczyć we własnym zakresie do
punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
9. Kosze uliczne opróżniane są nie rzadziej niż raz w miesiącu.
10. Niezależnie od częstotliwości opróżniania koszy ulicznych określonej w ust. 9
zarządzający daną nieruchomością ma obowiązek nie dopuścić do przepełniania
koszy ulicznych.
11. W przypadku nieruchomości na których są organizowane imprezy masowe
wprowadza się obowiązek usuwania odpadów niezwłocznie po zakończeniu
imprezy.
12. Usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa się w miarę napełniania
pojemników – na indywidualne zgłoszenie, co najmniej jeden raz na miesiąc.
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§ 10.
1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych
z nieruchomości w sposób systematyczny z częstotliwością zapobiegającą
przepełnieniu zbiornika bezodpływowego i wypływowi nieczystości, nie rzadziej niż
raz na 3 miesiące.
2. Wykonywanie obowiązku określonego w ust. 1 dokonywane może być jedynie
przez podmiot uprawniony.
Rozdział 5
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 11.
1. Powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji mogą być
w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie,
poprzez kompostowanie w przydomowych komostownikach.
2. Redukcja masy odpadów zmieszanych kierowanych na składowisko, a konkretnie do
regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, w celu osiągnięcia
wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów komunalnych poprzez
systematyczną i właściwą segregację odpadów komunalnych „u źródła”.
3. Regionalna instalacja funkcjonuje w regionie południowym województwa
lubelskiego, do którego to regionu włączona jest gmina Aleksandrów.
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
§ 12.
1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do zachowania
bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem
lub uciążliwością dla ludzi oraz zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do
użytku publicznego.
2. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi
właściwej opieki, w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru.
3. Za wszystkie szkody wyrządzone przez zwierzęta odpowiada jego właściciel.
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§ 13.

1)
2)

3)

4)

Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy w szczególności:
prowadzenie psa na smyczy, a psa rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób
zagrażający otoczeniu – na smyczy i w kagańcu,
zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu,
w miejscu mało uczęszczanym przez ludzi i tylko wtedy, gdy opiekun psa ma
możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem; nie dotyczy
to psów ras uznanych za agresywne,
zwolnienie psa ze smyczy przez opiekuna na terenie swojej nieruchomości może
mieć miejsce tylko wtedy, gdy nieruchomość jest należycie ogrodzona,
uniemożliwiając opuszczenie jej przez psa, odpowiednio oznakowana tabliczką ze
stosownym ostrzeżeniem,
natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta
w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego
użytku.

Rozdział 7
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłącznych
z produkcji rolniczej, w tym zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach
lub w poszczególnych nieruchomościach

§ 14.
1. Zezwala się na utrzymanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej w zabudowie jednorodzinnej pod warunkiem spełniania
wymogów: sanitarnych, budowlanych, ochrony środowiska i ochrony zwierząt
określonych odrębnymi przepisami.
2. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany zapewnić
gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów
i nieczystości, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie powodując
zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych.
3. Niepowodowania poprzez prowadzoną hodowlę uciążliwości, w szczególności
zapachowych dla współużytkowników nieruchomości sąsiednich.
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Rozdział 8
Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów
jej przeprowadzania
§ 15.
1. Wyznacza się zabudowany obszar Gminy Aleksandrów, jako obszar podlegający
obowiązkowi przeprowadzenia deratyzacji raz w roku w terminie od dnia 1 kwietnia
do dnia 30 kwietnia.
2. Obowiązek powyższy uznaje się za wykonany, jeżeli właściciel nieruchomości
przeprowadzi ją w terminie wskazanym w ust. 1.

