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Poz. 1935
UCHWAŁA NR XLV/311/2018
RADY MIEJSKIEJ W OLESZYCACH
z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Oleszyce.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1289), po zasięgnięciu opinii
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie Rada Miejska w Oleszycach uchwala, co
następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Oleszyce, stanowiący
załącznik nr 1 do uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXIX/252/2017 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 29 września 2017 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oleszyce.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Oleszyce.
§ 4. Nadzór nad wykonaniem uchwały zleca się Komisji Polityki Socjalnej i Komunalnej Rady Miejskiej
w Oleszycach.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Wiesław Osuch
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLV/311/2018
Rady Miejskiej w Oleszycach
z dnia 29 marca 2018 r.
REGULAMIN
UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY OLESZYCE
ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oleszyce,
dotyczące:
1)wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości,
2)rodzajów i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych,
3)częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych,
4)obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe i zwierzęta gospodarskie,
5)innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami,
6)wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,
7)wyznaczenia obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.
§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1)Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – należy przez to rozumieć miejsce odbioru
odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny i innych odpadów problemowych, których nie można
wrzucać do pojemnika na zmieszane odpady komunalne jak np. odpady wielkogabarytowe (np. meble,
urządzenia sanitarne), sprzęt AGD i RTV - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, zużyte opony,
świetlówki, gaśnice, puszki po farbach i aerozolach, baterie, akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe,
odpady zielone z pielęgnacji ogrodów i terenów zielonych,
2)pojemnikach do gromadzenia odpadów komunalnych - należy przez to rozumieć worki oraz pojemniki
przystosowane do gromadzenia odpadów stałych,
3)mieszkańcu – należy przez to rozumieć osobę fizyczną przebywającą na terenie nieruchomości z zamiarem
stałego lub czasowego zamieszkania.
ROZDZIAŁ 2
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI
I PORZĄDKU NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI
§ 3. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do utrzymania czystości i porządku oraz należytego stanu
sanitarno-higienicznego i estetycznego nieruchomości poprzez:
1)wyposażenie nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych, o pojemności:
60 l, 80 l, 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l, 7000 l, dostosowane do urządzeń załadowczych pojazdów oraz
utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, aby korzystanie
z nich odbywało się bez przeszkód i powodowania zagrożeń dla zdrowia użytkowników,
2)prowadzenie selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości,
3)przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku gdy budowa sieci jest
technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy do
gromadzenia nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania
określone w przepisach Prawa budowlanego,
4)usuwanie nieczystości ciekłych z nieruchomości z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi
przepełnienie zbiornika bezodpływowego,
§ 4. Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów:
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następujących
frakcji odpadów komunalnych: papieru,
tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów ulegających biodegradacji jest
obowiązkowe we wszystkich rodzajach zabudowy,

2)prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w tym odpadów
opakowaniowych ulegających biodegradacji, a także odpadów zielonych z ogrodów i parków jest obowiązkowe
we wszystkich rodzajach zabudowy, z tym, że w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej odpady zielone należy
kompostować w przydomowych kompostownikach,
3)odpady zebrane selektywnie odbierane są przez przedsiębiorcę zgodnie z dostarczonym harmonogramem,
4)prowadzenie selektywnego zbierania powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych
leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli
i innych odpadów wielkogabarytowych, tekstyli i odzieży, popiołów i żużlu, odpadów budowlanych
i rozbiórkowych oraz zużytych opon, obowiązkowe jest we wszystkich rodzajach zabudowy,
5)przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory należy dostarczyć do Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych,
6)zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych lub do punktów sprzedaży w/w sprzętu,
7)meble i inne odpady wielkogabarytowe należy dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych,
8) tekstylia i odzież należy dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
9)popioły i żużle należy dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
10)zużyte opony należy dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
11) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac niewymagających
pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót należy dostarczyć do Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
12)pozostałości roślinne, suche liście, gałęzie drzew można spalać z zachowaniem obowiązujących
przepisów przeciwpożarowych.
13) dwa razy w roku organizowany będzie bezpłatny odbiór materiałów wymienionych w pkt 5-9.
§ 5. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać urządzenia na odpady w takim stanie
sanitarnym i technicznym, aby korzystanie z nich mogło odbywać się bez przeszkód i nie powodowało zagrożeń
dla zdrowia użytkowników.
2. W pojemnikach na odpady komunalne nie należy gromadzić: - substancji toksycznych,
żrących i wybuchowych a także odpadów z działalności gospodarczej, nie będących odpadami komunalnymi.
3. Do pojemników na odpady z papieru nie należy wrzucać: papieru powlekanego folią i kalką, pieluch,
pampersów, kartonów po mleku i napojach, tapet, worków po nawozach, cemencie i innych materiałach
budowlanych.
4. Do pojemników na szkło nie należy wrzucać: ceramiki, porcelany, talerzy, doniczek, szkła kryształowego,
luster, szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone) szyb samochodowych, zniczy z zawartością wosku;
nieopróżnionych opakowań po lekach, olejach, rozpuszczalnikach.
5. Do pojemników z tworzywami sztucznymi nie należy wrzucać: odpadów budowlanych
i rozbiórkowych (styropiany, folie), opakowań po olejach, smarach, farbach, lakierach, środkach ochrony roślin
itp.
§ 6. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń
z części nieruchomości służącej do użytku publicznego, w tym z chodników położonych wzdłuż należącej do
niego nieruchomości poprzez odgarnięcie w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów.
§ 7. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się obiekty użyteczności publicznej mają obowiązek
ustawienia na tych terenach odpowiedniej ilości pojemników (koszy) na odpady stałe oraz ich systematycznego
opróżniania.
§ 8. 1. Mycie samochodów poza myjniami samochodowymi jest dopuszczone pod warunkiem, że powstające
ścieki nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do zbiorników wodnych i gminnej sieci kanalizacyjnej.
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3. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi są dopuszczalne na terenie
nieruchomości prywatnych tylko wtedy, gdy są to drobne naprawy techniczne i nie są uciążliwe dla osób
korzystających z danej nieruchomości, nieruchomości sąsiedzkich oraz dla środowiska (emisja hałasu, spalin),
a odpady powstające podczas napraw będą gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie
z przepisami szczegółowymi.
ROZDZIAŁ 3
RODZAJE I MINIMALNA POJEMNOŚĆ POJEMNIKÓW
PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA ODPADÓW
§ 9. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez
wyposażenie nieruchomości w pojemniki, przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych oraz ich odbiór
przez przedsiębiorcę.
2. Odpady komunalne winny być gromadzone jedynie w zamkniętych i szczelnych pojemnikach,
spełniających techniczne warunki bezpieczeństwa i higieny sanitarnej, a w szczególności powinny być
wyposażone w szczelną pokrywę.
3. Liczba pojemników na zmieszane odpady komunalne powinna być wystarczająca do umieszczenia w nich
wszystkich powstających odpadów, usuwanych zgodnie z Regulaminem oraz dla zachowania czystości
i porządku w miejscu gromadzenia.
4. Do gromadzenia odpadów zmieszanych komunalnych dopuszcza się stosowanie worków w kolorze
czarnym, o pojemności co najmniej 60 l, odpowiednio oznakowanych.
5. Pojemnikami do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie gminy są:
1) kosze uliczne (przystankowe) o pojemności od 35 do 70 l,
2) pojemniki o pojemnościach: 60 l, 80 l, 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l, dostosowane do urządzeń załadowczych
pojazdów.
3) kontenery o pojemności 7 m3.
6. Odpady komunalne należy gromadzić w workach, pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemności,
uwzględniającej następujące normy:
1) dla budynków mieszkalnych 30 l na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą
nieruchomość, odpady segregowane można gromadzić w workach o pojemności co najmniej 60 l,
2) dla szkół wszelkiego typu - 3 l na każdego ucznia i pracownika,
3) dla żłobków i przedszkoli - 3 l na każde dziecko i pracownika,
4) dla lokali handlowych - 40 l na każde 10 m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik
120 l na lokal,
5) dla punktów handlowych poza lokalem - 50 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden
pojemnik 120 l na każdy punkt,
6) dla lokali gastronomicznych - 10 l na jedno miejsce konsumpcyjne,
7) dla zakładów rzemieślniczych i produkcyjnych - pojemnik 120 l na każdych 10 pracowników,
8) dla zakładów usługowych – pojemnik 80 l na każdych 10 pracowników,
9) dla biur, urzędów - pojemnik 80 l na każdych 10 pracowników,
10) dla domów opieki, internatów, hoteli, pensjonatów itp. - 20 l na jedno łóżko,
11)w przypadkach określonych w pkt 4, 5, 6 jeśli jest prowadzona działalność spożywcza (w tym sklepy
spożywcze) lub gastronomiczna, należy dodatkowo, na zewnątrz poza lokalem, ustawić dostateczną liczbę
koszy na odpady.
§ 10. 1. Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować pojemniki i worki o pojemności od 60 l do
120 l.
2. Worki i pojemniki powinny być oznaczone nadrukiem, jakie odpady należy w nich gromadzić oraz winny
posiadać następującą kolorystykę:
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z przeznaczeniem
na odpady z papieru w tym tektury,
opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,

2)zielony, oznaczony napisem „Szkło” z przeznaczeniem na odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe
ze szkła,
3)żółty, oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne” z przeznaczeniem na odpady opakowaniowe
z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz odpady
opakowaniowe wielomateriałowe,
4)brązowy, oznaczony napisem „Bio” z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym
uwzględnieniem bioodpadów,
5)szary, oznaczony napisem „Popiół” z przeznaczeniem na żużel i popiół,
6)czarny na pozostałe odpady zmieszane.
§ 11. Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach przeznaczonych do
użytku publicznego na chodnikach, przystankach komunikacji publicznej, peronach kolejowych, w parkach
o pojemności od 35 do 70 l.
ROZDZIAŁ 4
CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH
I NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
§ 12.1. Częstotliwość odbierania z nieruchomości odpadów komunalnych powinna być dostosowana do ilości
i rodzaju wytworzonych odpadów, zapewnić nie przepełnianie pojemników oraz utrzymanie czystości
i porządku wokół nich.
2.Określa się minimalną częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości oraz innych
terenów przeznaczonych do użytku publicznego:
1) w okresie od 1 kwietnia do 31 października z miejscowości Oleszyce z zabudowy budynkami
jednorodzinnymi – raz na dwa tygodnie
2) w okresie od 1 kwietnia do 31 października z miejscowości Oleszyce z zabudowy budynkami
wielolokalowymi – raz na tydzień,
3) w okresie od 1 listopada do 31 marca z miejscowości Oleszyce z zabudowy budynkami jednorodzinnymi
i wielolokalowymi do 5 lokali włącznie – raz na miesiąc,
4) w okresie od 1 listopada do 31 marca z miejscowości Oleszyce z zabudowy budynkami wielolokalowymi
powyżej 5 lokali – raz na tydzień,
5) z miejscowości: Futory, Borchów, Lubomierz, Zalesie, Sucha Wola, Nowa Grobla, Lipina, Stare Sioło,
Stare Oleszyce, Zabiała, Uszkowce - raz na miesiąc,
6) z miejsc zgromadzeń publicznych, targowisk, giełd, imprez sportowych i artystycznych itp. - codziennie
lub nie później niż do 12 godzin od zakończenia imprezy,
7) z obiektów i nieruchomości pozostałych - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu,
8) z koszy ulicznych - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.
3. Określa się minimalną częstotliwość usuwania odpadów zbieranych selektywnie z nieruchomości na
terenie gminy:
1) odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu,
2) odpady z papieru - nie rzadziej niż 1 raz na kwartał,
3) odpady ze szkła nie rzadziej niż 1 raz na kwartał.
4. Właściciele nieruchomości, które nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej są zobowiązani do zapewnienia
usuwania nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego z częstotliwością zapobiegającą przepełnieniu
zbiornika bezodpływowego i przedostawaniu się nieczystości do gruntu, nie rzadziej jednak niż raz w kwartale.
5. W przypadku stwierdzenia nieszczelności zbiornika bezodpływowego właściciel nieruchomości
zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia nieszczelności.
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WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI DPADAMI
§ 13. 1. Gospodarka odpadami w gminie Oleszyce zgodnie z WPGO opiera się na wskazanych w planie
regionach gospodarki odpadami (RGO). Odpady komunalne zmieszane, odpady z pielęgnacji terenów zielonych
oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania mogą być
zagospodarowywane tylko i wyłącznie w ramach regionu wschodniego.
2. Zgodnie z założeniami WPGO powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji
powinny być w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie np. poprzez
kompostowanie w przydomowych kompostownikach w zabudowie jednorodzinnej.
ROZDZIAŁ 6
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE
I ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE
§ 14. 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.
§ 15. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe a w szczególności psy, należy:
1) oznakowanie wejścia na posesję, na której znajduje się pies tabliczką ostrzegawczą,
2) zabezpieczenie nieruchomości w sposób uniemożliwiający swobodne wydostanie się psa poza jego teren,
3) w przypadku wyprowadzania psa poza teren nieruchomości prowadzenie go na smyczy,
4) niezwłoczne uprzątanie zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta w miejscach użyteczności
publicznej, w szczególności chodnikach, jezdniach, placach i terenach zielonych, skwerach.
ROZDZIAŁ 7
WYMAGANIA DOTYCZĄCE UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH
NA TERENACH WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ
§ 16. 1.Utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej musi odbywać
się w warunkach nie pogarszających warunków zdrowotnych, sanitarnych i porządkowych otoczenia i nie może
powodować zanieczyszczenia powietrza, gleby, wody i innych uciążliwości oraz musi być ograniczone do
obszaru nieruchomości na której jest prowadzone.
2. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich w obszarach zabudowy budynkami wielolokalowymi
powyżej 5 lokali.
ROZDZIAŁ 8
OBSZARY PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI
ORAZ TERMINY JEJ PRZEPROWADZANIA
§ 17. 1. Na terenie gminy wyznacza się obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji:
1) Miejscowość Oleszyce
2) Sołectwo Stare Sioło
3) Sołectwo Borchów
4) Sołectwo Zalesie
5) Sołectwo Nowa Grobla
6) Sołectwo Futory
7) Sołectwo Stare Oleszyce
2. Wyznacza się trzeci tydzień miesiąca września jako termin przeprowadzenia deratyzacji w obszarach
wskazanych w ust. 1

