
UCHWAŁA NR XXXI/240/2012
RADY GMINY ŚWILCZA

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Gminy Świlcza. 

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2012 r., poz. 391) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.); po zasięgnięciu opinii Powiatowego 
Inspektor Sanitarnego w Rzeszowie - Rada Gminy stanowi, co następuje: 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin określa: 

1) wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości zamieszkałych i nie 
zamieszkałych obejmujące: 

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym 
powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii 
i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów 
wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon,a także odpadów 
zielonych, 

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku 
publicznego, 

c) mycie i naprawa pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi; 

2) rodzaj i minimalną pojemności 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; 

3) częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłychz terenu nieruchomości 
oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego; 

4) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub 
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku; 

5) wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, 
w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach; 

6) zasady wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania; 

7) wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. 

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: 

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późniejszymi zmianami), 

2) nieruchomości - należy przez to rozumieć część powierzchni ziemi stanowiącą odrębny przedmiot własności, 
jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków (art. 46 § 1 kodeksu cywilnego), 

3) właścicielu nieruchomości- należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz 
jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu a także inne podmioty 
władające nieruchomością, 

4) odpadach komunalnych - należy przez to rozumieć odpady, powstające w gospodarstwach domowych, a także 
odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych, pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze 
względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych, 
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5) odpadach ulegających biodegradacji – należy rozumieć przez to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu 
lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów. 

6) odpadach wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć jeden ze strumieni odpadów komunalnych 
wymienionych w Krajowym Programie Gospodarki Odpadami, charakteryzujący się tym, że jego składniki, ze 
względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach na odpady 
komunalne; do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się wszelkiego rodzaju odpadów z budów i remontów 
oraz odpadów, których waga jednostkowa przekracza 50 kg, 

7) odpadach budowlano-remontowych i rozbiórkowych – rozumie się przez to frakcje odpadów pochodzących 
z remontów, budów i rozbiórek, na które nie trzeba uzyskać pozwoleń na budowę lub których nie trzeba 
zgłaszać do administracji budowlano-architektonicznej, odpady te nie są odpadami komunalnymi 

8) odpadach niebezpiecznych – należy rozumieć zgodnie z treścią art. 3 ust. 2 ustawy o odpadach w odniesieniu 
do frakcji składających się na odpady komunalne, np.: baterie, akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakierów, 
rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków, 
zużyte opatrunki pochodzące z domu, opakowania po środkach ochrony roślin, nawozach, opakowania po 
aerozolach, 

9) podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości należy przez to rozumieć 
przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z 2004r., o swobodzie działalności gospodarczej, (Dz. U. z 2010 nr 220 
poz. 1447), wpisanych do rejestru działalności regulowanej. 

10) punkty selektywnego zbierania odpadów (P.S.Z.O) – należy przez to rozumieć, zlokalizowany na terenie 
gminy specjalnie w tym celu przygotowany i wyposażony obiekt, w których mieszkańcy będą mieli możliwość 
przekazania, wyselekcjonowanych odpadów. Punkty takie mogą być stacjonarne i mobilne, punktem mobilnym 
może być samochód, odbierający wyselekcjonowane odpady ustawione w określonym terminie i czasie 
zgodnie z harmonogramem, 

11) nieczystościach ciekłych – należy przez to rozumieć ścieki powstałe w gospodarstwie domowym, 

12) zbiornikach bezodpływowych – należy rozumieć instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia 
nieczystości ciekłych w miejscu ich powstania, 

13) zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć w szczególności: psy, koty, ptaki egzotyczne, chomiki, 
świnki morskie, ryby akwariowe oraz inne zwierzęta uznane za nadające się do trzymania w mieszkaniach 
w celach nie hodowlanych, 

14) zwierzętach gospodarskich - należy przez to rozumieć w szczególności świnie, owce, kozy, konie, bydło, 
kury, kaczki, gęsi, gołębie, indyki, króliki, nutrie, ryby hodowlane, pszczoły oraz inne zwierzęta w rozumieniu 
przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. 

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości zamieszkałych i nie 
zamieszkałych obejmujące prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania 

odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków 
i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli 

i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon. 
Zakazy obowiązujące na terenie gminy Świlcza 

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do: 

1) prowadzenia selektywnej zbiórki u „źródła” następujących odpadów: 

a) makulaturę i tekstylia 

b) szkło opakowaniowe z podziałem na szkło bezbarwne oraz kolorowe 

c) tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe 

d) odpady metalowe 

e) odpady biodegradowalne 

2) prowadzenie selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych, 
powstających w gospodarstwach domowych: przeterminowanych leków i chemikaliów (farby, rozpuszczalniki, 
oleje odpadowe itd.), zużytych baterii i akumulatorów, opakowań po środkach ochrony roślin, 
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3) prowadzenie selektywnego zbierania innych odpadów typu : 

a) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

b) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 

c) zużytych opon, 

d) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 

4) odpady komunalne zmieszane usuwać z nieruchomości zgodnie z § 9 niniejszego regulaminy. 

§ 4. 1. Sposób postępowania z odpadami : 

1) Odpady segregowane Właściciel nieruchomości przekazuje przedsiębiorcy obsługującemu wywóz odpadów 
komunalnych z terenu gminy Świlcza lub może je dostarczyć i przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów (P.S.Z.O). 

2) Właściciele nieruchomości zobowiązani są wystawiać pojemniki z selektywnymi odpadami oraz pojemniki 
z odpadami komunalnymi zmieszanymi, w miejscu pozwalającym na ich swobodny odbiór przez 
przedsiębiorcę. W przypadku gospodarstw położonych w znacznej odległości od tras i dróg głównych, 
właściciele nieruchomości zobowiązani są do dostarczenia pojemników do tych dróg i tras. 

3) Właściciele nieruchomości zobowiązani są wystawiać pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów oraz 
pojemniki na odpady pozostałe, w miejscu pozwalającym na ich swobodny odbiór przez przedsiębiorcę. 
W przypadku gospodarstw położonych w znacznej odległości od tras i dróg głównych, właściciele 
nieruchomości zobowiązani są do dostarczenia pojemników do tych dróg i tras. 

4) Przeterminowane lekarstwa przekazywać do pojemników ustawionych w aptekach lub do P.S.Z.O. 

5) Zużyte baterie i akumulatorki należy przekazać do pojemników w placówkach szkolnych, handlowych oraz do 
P.S.Z.O. 

6) Opakowania po farbach, lakierach, rozpuszczalnikach, olejach, po środkach ochrony roślin, itp. należy 
przekazać do mobilnych punktów odbioru surowców segregowanych w trakcie zbiórek tych surowców 
organizowanych w poszczególnych miejscowościach zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez Gminę lub 
bezpośrednio do P.S.Z.O. 

7) Odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy przekazać do mobilnych punktów odbioru 
surowców segregowanych w trakcie zbiórek tych surowców organizowanych w poszczególnych 
miejscowościach zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez Gminę lub bezpośrednio do P.S.Z.O. 

8) Zużyte opony – należy przekazać do przedsiębiorcy prowadzonego działalność w zakresie sprzedaży lub 
wymiany opon lub do P.S.Z.O. 

9) Zużyte meble i inne odpady wielkogabarytowe należy przekazać do mobilnych punktów odbioru surowców 
segregowanych w trakcie zbiórek tych surowców organizowanych w na terenie gminy, zgodnie 
z harmonogramem ogłoszonym przez Gminę lub bezpośrednio do P.S.Z.O. 

10) Popioły pochodzące z instalacji domowego ogrzewania mogą być wykorzystane gospodarczo – do równania 
i utwardzania terenu (rekultywacji) w sposób eliminujący negatywne oddziaływanie na sąsiednie 
nieruchomości. Popiół przeznaczony do zagospodarowania winien być w stanie mokrym, zabezpieczony przed 
pyleniem i rozprzestrzenianiem się. Popiół w stanie mokrym może być gromadzony na własnej posesji 
(zabezpieczony przed negatywnym oddziaływaniem na sąsiednie posesje), a następnie przekazywany 
przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne, przy zachowaniu warunków p.poż. w odpowiednich 
pojemnikach oraz w odpowiednim stanie fizycznym - odpad w stanie schłodzonym lub mokrym, lub przekazać 
do P.S.Z.O. 

11) odpady budowlane z prac rozbiórkowych i remontowych będą odbierane na zasadach ustalonych przez Radę 
Gminy określonych odrębną uchwałą w sprawie usług dodatkowych. 

2. Usuwanie gałęzi drzew, zakrzewień i innych roślinności wystających z posesji w obręb terenów gminnych 
w szczególności w pasy drogowe dróg publicznych i wewnętrznych należy do obowiązków Właściciela , Zarządcy 
nieruchomości. 
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3. W miejscach publicznych tj.: tereny wokół zbiorników wodnych, parków, placów zabaw, placów targowych, 
tras turystyczno przyrodniczych, ścieżek rowerowych – należy bezwzględnie przestrzegać postanowień zawartych 
w Tablicach Informacyjnych przypisanych do każdego miejsca. 

4. Na terenach, na których organizowane są imprezy masowe, zgromadzenia o charakterze publicznym, giełdy 
i targowiska wprowadza się obowiązek zapewnienia wystarczającej ilości urządzeń do zbierania odpadów 
komunalnych w sposób selektywny, utrzymania czystości wokół nich oraz niezwłocznego usuwania urządzeń po 
zakończeniu oczyszczania terenu. Obowiązek ten obciąża organizatora zgromadzenia, imprezy, zarządcę giełdy lub 
targowiska. 

5. Na drogach publicznych, chodnikach, placach, skwerkach i zieleńcach odpady komunalne gromadzone są 
w koszach ulicznych ustawionych w miejscach i ilości pozwalającej na swobodne korzystanie z nich przez 
przechodniów. 

6. Właściciele lub Zarządcy nieruchomości, na których znajdują się piaskownice dla dzieci mają obowiązek 
wymiany piasku z częstotliwością przynajmniej raz w roku w miesiącu kwietniu lub maju lub każdorazowo 
w przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia piasku odchodami zwierzęcymi lub innymi zanieczyszczeniami 
zagrażającymi bezpieczeństwu korzystających z tych piaskownic dzieci. 

§ 5. 1. Na terenie Gminy obowiązują następujące zakazy: 

1) zakaz wypalania suchych traw na łąkach słomy na polach na terenie całej gminy, 

2) zakaz zakopywania odpadów komunalnych i wylewania nieczystości ciekłych oraz wywożenia i wysypywania 
odpadów stałych w miejscach do tego nie przeznaczonych, 

3) zakaz gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gorącego popiołu, żużla, szlamów, 
substancji toksycznych, żrących, przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb , rozpuszczalników, 
lakierów, wybuchowych, innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów pochodzących z działalności 
gospodarczej, 

4) zakaz wykorzystywania nieczynnych studni przydomowych do gromadzenia nieczystości ciekłych i wód 
deszczowych 

5) zakaz wyrzucania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, sklepów, z punktów 
gastronomicznych i usługowych oraz innych nieruchomości, do koszy ulicznych, parkowych, pojemników 
ustawionych przy zbiornikach wodnych, parkach, placach targowych, przy ścieżce ekologicznej oraz 
pojemników innych właścicieli, 

6) wysypywania popiołów na drogi publiczne, na obrzeża rzek, potoków oraz wzdłuż granic z sąsiednimi 
działkami, 

7) zakaz umieszczania na pniach drzew oraz ich koronie afiszy, reklam, nekrologów, ogłoszeń itp.. Mogą one być 
umieszczane na tablicach ogłoszeń i tablicach informacyjnych usytuowanych na terenie gminy Świlcza. 

8) zakaz indywidualnego wywożenia i wysypywania odpadów w miejsca do tego celu nie przeznaczonych, np.: 
lasy, parki, skupiska drzew i krzewów, naturalne zgłębienia terenu, brzegi rzek i potoków, nad zbiorniki wodne 
itp., 

9) zakopywania padłych zwierząt, 

10) indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości, 

11) wprowadzania psów na tereny przeznaczone do zabawy dla dzieci. 

Rozdział 3.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości zamieszkałych i nie 

zamieszkałych obejmujące uprzątanie błota, śniegu, lodu 
i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego 

§ 6. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych bezpośrednio wzdłuż 
nieruchomości należy do obowiązków Właściciela , Zarządcy nieruchomości. Do składowania zebranego 
i usuniętego śniegu i lodu z ulic placów i innych terenów – ustala się właściwie oznakowany teren obok 
oczyszczalni ścieków w Świlczy. 
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Rozdział 4.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości zamieszkałych i nie 

zamieszkałych obejmujące mycie i naprawę pojazdów 
samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi 

§ 7. 1. Mycie i naprawa pojazdów samochodowych osobowych, poza myjniami i warsztatami naprawczymi, 
dozwolone są przy zachowaniu następujących warunków: 

1) mycie pojazdów samochodowych osobowych może być wykonane tylko przy użyciu czystej wody bez 
dodatków chemicznych na terenie swojej nieruchomości – dopuszcza się używania środków 
biodegradowalnych, 

2) dopuszczalne jest przeprowadzanie drobnych , doraźnych napraw i regulacji pojazdów samochodowych pod 
warunkiem, że nie będą uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstałe odpady gromadzone będą 
w sposób opisany w niniejszym regulaminie. 

4) zabronione jest mycie pojazdów samochodowych na ulicach, chodnikach, w lasach, parkach, w pobliżu 
zbiorników wodnych, rzek lub cieków wodnych. 

5) zabronione jest mycie pojazdów samochodowych o masie własnej powyżej 3,5 tony poza specjalistycznymi 
myjniami samochodowymi. 

Rozdział 5.
Rodzaj i minimalna pojemności 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 

§ 8. 1. Do selektywnego gromadzenia odpadów mogą być stosowane pojemniki lub worki o następujących 
kolorach : 

1) niebieski z przeznaczeniem na makulaturę 

2) żółty z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne 

3) biały z przeznaczeniem na szkło bezbarwne 

4) różowy z przeznaczeniem na szkło kolorowe 

5) czerwony z przeznaczeniem na metale 

6) zielony z przeznaczeniem na odpady biodegradowalne 

7) dopuszcza się stosowanie worków przeźroczystych oznakowanych dla poszczególnych frakcji selektywnych 
odpadów 

2. Pojemność Pojemników lub worków do segregacji odpadów winna wynosić od 60 L do 120 L. 

2. Pojemniki lub worki do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów ma obowiązek zabezpieczyć właściciel 
nieruchomości we własnym zakresie, np. poprzez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne. Przedsiębiorca 
dostarczy odpowiednią ilość i rodzaj worków do selektywnej zbiórki na wniosek właściciela nieruchomości. 

3. Określa się rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów 
komunalnych : 

1) pojemniki na odpady o pojemności 60L, 120 L, 240 L, 1100 L , 

2) kosze uliczne o pojemności od 35 L do 70 L. 

4. Odpady niesegregowane należy gromadzić w pojemnikach o minimalnej pojemności, uwzględniającej 
następujące normy: 

1) dla budynków mieszkalnych pojemność pojemnika w przeliczeniu 30 L na mieszkańca, jednak co najmniej 
jeden pojemnik 120 L na każdą nieruchomość, dopuszcza się dla rodziny jedno lub dwu osobowej gromadzić 
odpady komunalne w pojemniku o pojemności 60 L; 

2) dla szkół pojemność pojemnika w przeliczeniu 3 L na każdego ucznia i pracownika; 

3) dla żłobków i przedszkoli pojemność pojemnika w przeliczeniu 3 L na każde dziecko i pracownika; 
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4) dla lokali handlowych pojemność pojemnika w przeliczeniu 50 L na każde 10m2 powierzchni użytkowej, 
jednak co najmniej jeden pojemnik 120 L na lokal; 

5) dla lokali gastronomicznych pojemność pojemnika w przeliczeniu 20 L na jedno miejsce konsumpcyjne; 

6) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji co najmniej jeden pojemnik 120 L; 

7) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych 
i socjalnych pojemnik 120 L na każdych 10 pracowników; 

8) dla hoteli, pensjonatów, domów opieki pojemność pojemnika w przeliczeniu 20 L na jedno łóżko; 

19) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych wymagane jest ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co 
najmniej jednego pojemnika o pojemności 120 L. 

5. Organizatorzy imprezy masowej są zobowiązani do wyposażenia miejsca, na którym odbywa się ona 
w jeden pojemnik o pojemności 120 L na 20 osób uczestniczących w imprezie oraz w szalety przenośne w ilości 
jeden szalet na 100 osób uczestniczących w imprezie jeżeli czas jej trwania nie przekracza 4 godzin, jeśli jest on 
dłuższy ilości te należy zwiększyć o 50% w stosunku do podanych wyżej, na każde następne 4 godziny trwania 
imprezy; organizatorzy imprezy są zobowiązani zawrzeć umowy z przedsiębiorcami na dostarczenie pojemników 
i szaletów oraz opróżnienie i uprzątnięcie ich; 

6. Właściciel nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady (nieruchomości na której 
prowadzona jest działalność, handlowa, usługowa, gastronomiczna lub inna działalność gospodarcza), 
zobowiązany jest do : 

1) Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub kontenery do gromadzenia odpadów oraz systematycznego ich 
opróżniania. 

2) Bieżącego sprzątania terenu nieruchomości, w szczególności niezwłocznie po zakończeniu działalności 
w danym dniu. 

3) Zapobieganiu zanieczyszczeniu terenów przyległych odpadami powstającymi w wyniku funkcjonowania 
działalności gospodarczej. 

Rozdział 6.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości 

oraz z terenów przeznaczonych do użytku 
publicznego 

§ 9. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości i terenów 
przeznaczonych do użytku publicznego; 

1) . Komunalne odpady zmieszane - co najmniej jeden raz na dwa tygodnie. 

2) . Odpady segregowane co najmniej raz na dwa tygodnie , mogą być usuwane również na bieżąco w P.S.Z.O. 

3) . Odpady wielkogabarytowe dwa razy w roku – przed sezonem letnim i przed sezonem zimowym lub na 
bieżąco w P.S.Z.O. 

4) . Odpady budowlane i rozbiórkowa będą odbierane na indywidualne zgłoszenie. 

5) . Kosze uliczne opróżniane będą na bieżąco w miarę ich napełnienia 

§ 10. 1. Nieruchomość, która nie ma możliwości przyłączenia do kanalizacji sanitarnej, właściciel 
nieruchomości jest zobowiązany do wyposażenia jej w szczelne zbiorniki bezodpływowe oraz opróżnianie ich 
w miarę i napełniania lub wyposażyć ją w przydomową oczyszczalnie ścieków zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

2. Pojemność zbiorników winna uwzględniać normatywne ilości odpadów ciekłych na jednego mieszkańca 
zgodnie z odrębnymi obowiązującymi przepisami. 

3. Usługa opróżniania w/w zbiorników może być zlecona wyłącznie podmiotowi posiadającemu zezwolenie 
Wójta Gminy na wykonywanie tego rodzaju działalności. 
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Rozdział 7.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub 

uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 
przeznaczonych do wspólnego użytku 

§ 11. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania środków ostrożności 
zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 
przeznaczonych do wspólnego użytkowania i ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt. 

2. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy w szczególności: 

1) prowadzenie ich na uwięzi, w miejscach publicznych zwierzęta powinny być zabezpieczone w taki sposób aby 
nie kąsały, drapały lub brudziły, 

2) stały i skuteczny dozór nad zwierzętami, 

3) nie wprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, 

4) przestrzeganie innych obowiązków określonych w przepisach szczególnych takich jak: obowiązkowe 
szczepienia psów i kotów przeciwko wściekliźnie oraz uzyskanie zezwolenia na utrzymanie psów ras 
obronnych. 

3. Psy powinny mieć stworzone przez właściciela takie warunki by nie mogły samodzielnie wydostać się poza 
teren nieruchomości i nie zagrażały osobom trzecim. Właściciele psów na nieruchomości wspólnej są zobowiązani 
do wyprowadzania ich na smyczy, a także stworzenia im takich warunków by nie przeszkadzało to innym 
użytkownikom (lokatorom) nieruchomości. 

4. Posesje, gdzie przebywają, psy ras stwarzających zagrożenie dla otoczenia lub inne psy agresywne, powinny 
być oznakowane czytelną tabliczką z informacją „uwaga pies". 

5. W przypadku psów, co, do których istnieje uzasadniona obawa, że mogą zachowywać się agresywnie, należy 
stosować kaganiec. 

6. Postanowienia ust. 1 i 2 dotyczą także zwierząt nieudomowionych, trzymanych w charakterze zwierząt 
domowych. 

7. Zabronione jest wprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów 
przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp., postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, 
korzystających z pomocy psów – przewodników. 

8. Zabronione jest wprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, kąpielisk oraz piaskownic 
dla dzieci. 

Rozdział 8.
Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych 
nieruchomościach 

§ 12. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej obowiązują następujące wymagania w zakresie utrzymania 
zwierząt gospodarskich: 

1) Właściciele zwierząt gospodarskich wyprowadzając je na wypas powinni robić to w sposób jak najmniej 
uciążliwy, niestanowiący niebezpieczeństwa dla użytkowników dróg publicznych. 

2) Utrzymanie zwierząt gospodarskich na terenach skoncentrowanego budownictwa jednorodzinnego nie może 
być uciążliwe dla otoczenia i sąsiednich nieruchomości. 

3) Składowania obornika i płynnych odchodów zwierzęcych na terenie gospodarstwa rolnego w miejscach do tego 
przeznaczonych tak jak szczelne płyty gnojowe oraz bezodpływowe zbiorniki na płynne odchody zwierzęce, 

4) dopuszcza się hodowlę zwierząt gospodarskich przez rolników posiadających grunty rolne na terenie Gminy 
będących ich głównym źródłem utrzymania pod warunkiem, że prowadzą hodowlę zwierząt gospodarskich 
w budynkach wybudowanych (lub zaadaptowanych) w celach hodowlanych i posiadają odpowiednie obiekty 
i urządzenia służące do gromadzenia odpadów zwierzęcych ( szczelne płyty gnojowe, zbiorniki na gnojówkę 
i gnojowicę itp.), 
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5) pszczoły powinny być trzymane w ulach, ustawionych co najmniej 10m od granicy nieruchomości – w taki 
sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie zakłócały korzystania z nieruchomości sąsiednich. 

6) właściciele zwierząt gospodarskich wykorzystywanych podczas sezonu letniego mają obowiązek usuwania 
odchodów zwierzęcych, pozostałości karmy lub ściółki pozostawionych na ulicach , placach i innych miejscach 
publicznych. 

Rozdział 9.
Zasady wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów 

jej przeprowadzania 

§ 13. 1. Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji ciąży na właścicielach nieruchomości: 

1) w odniesieniu do budynków wielomieszkaniowych, zakładów przetwórstwa spożywczego, obiektów 
użyteczności publicznej i obsługi ludności oraz nieruchomości, na których prowadzi się hodowle zwierząt 
gospodarskich – co najmniej 1 raz na sześć miesięcy chyba ,że inne przepisy prawa wprowadzają krótsze 
terminy w tym zakresie, 

2) w odniesieniu do budynków mieszkalnych jednorodzinnych - w miarę potrzeby, 

3) w przypadku zagrożenia epidemiologicznego wywołanego plagą szczurów, przeprowadza się deratyzację 
w uzgodnieniu z właściwym terenowo inspektorem sanitarnym. 

2. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości. 

Rozdział 10.
Wymagania wynikające z planu gospodarki odpadami dla województwa podkarpackiego 

§ 14. 1. Odpady komunalne stałe należy usuwać wyłącznie do instalacji w Regionie Centralnym wskazanym 
w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami. Odpady komunalne ciekłe wyłącznie do wyznaczonych punktów 
zlewnych na terenie oczyszczalni ścieków w Świlczy. 

2. Objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych wszystkich mieszkańców najpóźniej 
do 2015 roku. 

3. Objęcie wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów najpóźniej do 2015 roku. 

2. Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez 
składowanie. W stosunku do ilości tych odpadów wytwarzanych w województwie podkarpackim w roku 1995, 
dopuszcza się do składowania następujące ilości odpadów ulegających biodegradacji: 

1) do dnia 16 lipca 2013 r. nie więcej niż 50%, 

2) do dnia 16 lipca 2020 r. nie więcej niż 35%. 

RAZDZIAŁ 11 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r., 
po uprzednim jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z wyjątkiem § 4, § 7 § 8, §9 
i § 14, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2013 roku. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Krzysztof Ciszewski
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