
 

 

UCHWAŁA NR XVI.135.2020 

RADY GMINY W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM 

z dnia 30 października 2020 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku  

na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Ropczycach 

Rada Gminy w Wielopolu Skrzyńskim uchwala, co następuje: 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Przyjmuje się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wielopole 

Skrzyńskie dotyczące: 

1) selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych obejmujących co najmniej: papier, metale, 

tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe oraz bioodpady; 

2) selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonych przez punkty selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych; 

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

publicznego; 

4) mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi; 

5) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na 

drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i worków oraz utrzymania pojemników 

w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu: 

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych 

źródłach; 

b) liczby osób korzystających z tych pojemników lub worków; 

c) utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów; 

d) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego; 

6) innych wymagań wynikających z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami; 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 26 listopada 2020 r.

Poz. 4460



7) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub 

uciążliwością dla ludzi przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku; 

8) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym 

także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach; 

9) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania. 

Rozdział 2. 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§ 2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów 

a przedsiębiorca odbierający odpady – do odebrania następujących rodzajów odpadów: 

1) odpady komunalne gromadzone w sposób nieselektywny (zmieszane); 

2) odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny 

- grupa podstawowa: 

papier i tektura, szkło bezbarwne i kolorowe, tworzywa sztuczne, metal, odzież i tekstylia, odpady 

ulegające biodegradacji, 

- grupa dodatkowa: 

przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble 

i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony - które nie są wykorzystywane do prowadzenia 

działalności rolniczej i gospodarczej, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne -– 

z zastrzeżeniem, że powstały w gospodarstwie domowym w wyniku prowadzenia drobnych robót 

nie wymagających stosownego zezwolenia. 

§ 3. 1. W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK-u) odbierane będą 

następujące odpady zebrane selektywnie i dostarczone przez właścicieli nieruchomości na własny koszt: 

- papier i tektura; 

- szkło bezbarwne i kolorowe; 

- tworzywa sztuczne; 

- metal; 

- odzież i tekstylia; 

- przeterminowane leki i chemikalia; 

- zużyte baterie i akumulatory; 

- sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

- meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

- zużyte opony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej i gospodarczej; 

- popiół pochodzący z gospodarstw domowych; 

- odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne – z zastrzeżeniem, że powstały 

w gospodarstwie domowym w wyniku prowadzenia drobnych robót nie wymagających stosownego 

zezwolenia; 

- odpady niekwalifikujące 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 igły i strzykawki. 

2. Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszkańcy nie mogą dostarczać bioodpadów 

i zmieszanych odpadów komunalnych. 

3. Informacje o dniach i godzinach pracy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Gmina 

udostępni na stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty. 

§ 4. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez: 
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1) czasowe gromadzenie odpadów komunalnych w pojemnikach lub workach, które podlegają odbieraniu 

i zbieraniu poprzez uprawnionego przedsiębiorcę w terminach wyznaczonych w harmonogramie; 

2) samodzielne dostarczenie wyselekcjonowanych frakcji odpadów do PSZOK-u wskazanego przez Gminę 

w godzinach jego otwarcia; 

3) powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji - odpady z ogrodów, odpady 

spożywcze i kuchenne powinny być w pierwszej kolejności wykorzystywane we własnym zakresie przez 

mieszkańca deklarującego posiadanie przydomowego kompostownika; 

4) odpady powinny być zbierane i odbierane z częstotliwością i na zasadach określonych w rozdz. 

3 niniejszego regulaminu. 

§ 5. Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń 

z części nieruchomości służących do użytku publicznego i złożenia ich w miejscu umożliwiającym ich 

zabranie, nie powodującym zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów w możliwie najkrótszym czasie od ich 

wystąpienia. 

§ 6. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie na własnej 

nieruchomości, pod warunkiem: 

a) niezanieczyszczania środowiska; 

b) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości przy użyciu środków 

ulegających biodegradacji, a powstałe podczas mycia ścieki odprowadzane są (po ich odtłuszczeniu 

i podczyszczaniu) do kanalizacji sanitarnej lub do bezodpływowego zbiornika ścieków; 

c) nieczystości takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do cieków wodnych czy zbiorników wodnych 

lub do ziemi. 

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi może odbywać się wyłącznie 

w zakresie obejmującym drobne naprawy wtedy gdy nie spowoduje zanieczyszczenia wód lub ziemi oraz 

nie będzie stanowić uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich. 

Rozdział 3. 

Rodzaje i minimalne pojemności pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania  

odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku 

publicznego oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i worków  

oraz utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

§ 7. 1. Do zbierania odpadów komunalnych można stosować następujące rodzaje pojemników i worków: 

- worki na odpady o pojemności od 60 l do 120 l; 

- pojemniki na odpady; 

- kontenery na odpady typu KP; 

- kontenery na odpady remontowo-budowlane; 

- kosze uliczne o pojemności od 30 do 60 l. 

2. Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować worki o następujących ujednoliconych 

kolorach: 

1) worek niebieski z napisem PAPIER - na odpady z papieru i tektury oraz odpady opakowaniowe; 

2) worek zielony z napisem SZKŁO - na szkło kolorowe i białe; 

3) worek żółty z napisem METALE I TWORZYWA SZTUCZNE na metale, tworzywa sztuczne 

i opakowania wielomateriałowe; 

4) worek brązowy z napisem BIO - na odpady ulegające biodegradacji; 

5) worek czarny - na odpady komunalne zmieszane. 

3. Opróżnione opakowania, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, należy zgnieść przed włożeniem do 

pojemnika. 
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4. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymania pojemników na odpady i miejsc gromadzenia 

odpadów w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym poprzez: 

- wrzucanie do pojemników lub worków wyłącznie odpadów do nich przeznaczonych; 

- w przypadku worków szczelne ich zawiązanie zabezpieczając ich przed dostępem zwierząt i opadami 

atmosferycznymi. 

§ 8. 1. Określa się warunki rozmieszczania pojemników do zbierania odpadów na terenach przeznaczonych 

do użytku publicznego: 

1) na chodnikach, przystankach komunikacji publicznej, na skwerach kosze uliczne ustawiać w miejscach 

pozwalających na swobodne korzystanie przez przechodniów, a ich ilość dostosować do częstotliwości 

ruchu przechodniów; 

2) na przystankach autobusowych kosze lokalizować pod wiatą lub w sąsiedztwie oznaczenia przystanku. 

2. Zabrania się umieszczania w koszach ulicznych odpadów pochodzących z gospodarstw domowych lub 

działalności gospodarczej. 

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 segregowanych i niesegregowanych z terenu gminy Wielopole Skrzyńskie odbywał 

się będzie: 

- 1 raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października w miejscowości Wielopole Skrzyńskie, 

Nawsie, Glinik, Brzeziny, Broniszów; 

- 1 raz w miesiącu w pozostałych miesiącach roku w miejscowości Wielopole Skrzyńskie, Nawsie, Glinik, 

Broniszów, Brzeziny; 

- w każdy piątek z centrum Wielopola Skrzyńskiego zgodnie z harmonogramem ustalonym pomiędzy 

Wykonawcą a Zamawiającym; 

- kosze uliczne dwa razy w tygodniu. 

2. Odbiór odpadów z grupy dodatkowej będzie się odbywała 1 raz w roku. 

3. Informacje o terminach odbioru odpadów komunalnych wraz z harmonogramem będą udostępnione 

w Urzędzie Gminy, w firmie odbierającej i na stronie internetowej Gminy Wielopole Skrzyńskie. 

4. Zebrane selektywnie odpady wymienione w § 3 ust.1 mieszkańcy mogą na własny koszt dostarczać do 

Punku Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w miejscowości Wielopole 

Skrzyńskie w godzinach jego otwarcia. 

5. Ponadto właściciele nieruchomości zużyte baterie mogą gromadzić w pojemnikach rozmieszczonych 

w szkołach na terenie gminy oraz w Urzędzie Gminy. 

6. Przeterminowane leki należy wrzucać do oznaczonych pojemników zlokalizowanych w aptekach lub 

w punktach aptecznych na terenie gminy. 

7. Popiół pochodzący z instalacji domowego ogrzewania może być wykorzystywany gospodarczo, 

wyłącznie na terenie własnej posesji w sposób eliminujący negatywne oddziaływanie na sąsiednie 

nieruchomości lub dostarczony we własnych workach do PSZOK. 

8. Z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (np. sklepy, 

instytucje, zakłady pracy, urzędy, podmioty gospodarcze i inne) zarządzający lub właściciel tej nieruchomości 

musi zawrzeć umowę z przedsiębiorcą lub uprawnionym podmiotem posiadającym wpis do rejestru 

działalności regulowanej, który świadczy usługę odbioru odpadów komunalnych. 

9. W dniu wywozu pojemniki z odpadami komunalnymi (workami) powinny być wystawione przy trasach 

przejazdu w miejscach dostępnych dla pracowników jednostki wywozowej w sposób nie powodujący utrudnień 

komunikacyjnych. 
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10. Na terenach, na których dojazd samochodu odbierającego odpady nie jest możliwy, ich właściciele mają 

obowiązek zwieść odpady do wyznaczonego miejsca położonego przy drodze, którą porusza się samochód 

odbierający odpady w terminie wg harmonogramu. 

§ 10. 1. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe 

obowiązani są systematycznego opróżniania tego zbiornika, z częstotliwościową dostosowana do ilości 

ścieków i pojemności zbiorników tak, aby nie dopuścić do przepełniania tych urządzeń wylewania się 

nieczystości na zewnątrz. 

2. Do odbioru nieczystości ciekłych z nieruchomości upoważnione są jednostki posiadające zezwolenie 

Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie na wykonywanie działalności w tym zakresie. 

Rozdział 5. 

Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami Komunalnymi 

§ 11. 1. W celu osiągnięcia określonych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami poziomów 

recyklingu wytwórcy odpadów komunalnych powinni w miarę możliwości: 

- kupować produkty w opakowaniach zwrotnych; 

- wykorzystywać opakowania wielokrotnego użytku; 

- zgniatać plastikowe butelki, opakowania wielomateriałowe oraz tekturowe przed wrzuceniem do 

pojemników na odpady, korzystać z toreb wielokrotnego użytku; 

- kompostować odpady ogrodowe oraz kuchenne na terenie przydomowym. 

2. Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania 

odpadami komunalnymi w szczególności w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów 

komunalnych. 

Rozdział 6. 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe 

§ 12. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania środków ostrożności 

zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością ze strony zwierząt, dla ludzi oraz przed 

zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. 

2. Właściciele psów zobowiązani są do: 

- poddawania ich obowiązkowym szczepieniom ochronnym z możliwości udokumentowania tego faktu 

poprzez okazanie świadectwa szczepienia; 

- prowadzania psa na smyczy, przy czym psy agresywne lub duże powinny mieć kaganiec; 

- natychmiastowego usuwania nieczystości pozostawianych przez zwierzęta na terenach przeznaczonych do 

użytku publicznego. 

3. Zabrania się wprowadzania zwierząt domowych na tereny szkół, przedszkoli, placów zabaw, piaskownic, 

terenów zielonych i innych obiektów użyteczności publicznej. 

4. Właściciele padłych zwierząt gospodarskich zobowiązani są do przekazywania zwłok tych zwierząt do 

przedsiębiorstwa zajmującego się usuwaniem i unieszkodliwianiem padłych zwierząt. 

Rozdział 7. 

Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej 

§ 13. 1. Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy terenów wyłączonych z produkcji rolnej 

o zwartej zabudowie, zajętych pod budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne, instytucje użyteczności 

publicznej, obiekty handlowo-usługowe. 

2. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej zobowiązani są: 

- przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych; 

- nie powodować zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi; 

- nie powodować zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody. 
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Rozdział 8. 

Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy przeprowadzania 

§ 14. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obiekty użyteczności publicznej, warsztaty magazyny, 

budynki wielomieszkaniowe, gospodarcze, hale produkcyjne. 

2. Obowiązkową deratyzację zobowiązani są przeprowadzić właściciele nieruchomości zachowując dbałość 

o to, aby miejsce położenia środków deratyzacji były oznakowane. Koszty przeprowadzenia deratyzacji 

obciążają właścicieli nieruchomości. 

3. Deratyzację przeprowadza się corocznie dwa razy do roku tj. wiosną i jesienią. 

4. Wójt Gminy może ustalić w drodze obwieszczenia dodatkowe terminy deratyzacji, gdy jest to 

uzasadnione stanem zagrożenia sanitarnego. 

Rozdział 9. 

Postanowienia końcowe 

§ 15. 1. Osoby, które nie wykonują określonych w niniejszym Regulaminie obowiązków, podlegają 

odpowiedzialności karnej określonej w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach oraz inne przepisy obowiązujące w tym zakresie. 

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielopole Skrzyńskie, a nadzór nad jej 

wykonaniem Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

§ 17. Traci moc Uchwała Nr XXVI/123/2016 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 21 czerwca 

2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wielopole 

Skrzyńskie. 

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r. 

  

 

Przewodniczący  

Rady Gminy 

 

 

Piotr Zięba 
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