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         Załącznik do  
         Uchwały Nr XXX/185/2013 
         Rady Gminy Niechlów 

z dnia 10 października 2013r. 
 
 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU 
NA TERENIE GMINY NIECHLÓW 

 
 

ROZDZIAŁ 1 
         

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1. 
Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 
Niechlów, w szczególności dotyczące:  
 1. Wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie 
nieruchomości obejmujących:  
 1) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania następujących frakcji 
odpadów komunalnych: papieru i tektury (w tym opakowania, gazety, czasopisma itd.), 
metalu, tworzywa sztucznego, szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła , opakowań 
wielomateriałowych;  
 2) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, 
a także odpadów zielonych z ogrodów i parków;  
 3) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania powstających w 
gospodarstwach domowych: przeterminowanych leków i chemikaliów (farby, 
rozpuszczalniki, oleje odpadowe itd.), zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów 
budowlano-remontowych i rozbiórkowych, zużytych opon;  
 4) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości 
służących do użytku publicznego;  
 5) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami 
naprawczymi;  
 2. rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania 
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, warunków rozmieszczania tych 
pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i 
technicznym  
 3. częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości 
ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;  
 4. innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;  
 5. obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu 
ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem 
terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;  
 6. wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z 
produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub 
w poszczególnych nieruchomościach;  
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 7. wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej 
przeprowadzania.  
  
 

ROZDZIAŁ 2. 
 

WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU 
NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI 

 
§ 2. 

 
Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie 
nieruchomości poprzez:  
 1.wyposażenie nieruchomości w opisane w niniejszym Regulaminie w Rozdziale  
5, urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych 
urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;  
 2. prowadzenie selektywnego zbierania i przekazywanie przedsiębiorcy odpadów 
komunalnych, w sposób opisany w niniejszym Regulaminie;  
 3. zbieranie odpadów nie podlegających selekcji do pojemników o wielkości i 
liczbie uzależnionej od liczby mieszkańców nieruchomości w sposób opisany w 
niniejszym Regulaminie;  
 4. przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych 
przedsiębiorcy w terminach wyznaczonych harmonogramem dostarczanym właścicielom 
nieruchomości;  
 5. zagwarantowanie bezkolizyjnego dojazdu do wyznaczonego punktu zbierania 
odpadów;  
 6. uprzątanie przez właścicieli nieruchomości, niezwłocznie po opadach: błota, 
śniegu, lodu z części nieruchomości służących do użytku publicznego; 
 7. mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wyłącznie w miejscach 
dozwolonych, a więc:  
 a). na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego tylko pod 
warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub 
gromadzone
w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, w szczególności ścieki takie nie mogą być 
odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi,  
 b). na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego 
przygotowanych i specjalnie oznaczonych;  
 8. drobne naprawy , a więc wymiana kół, świec zapłonowych, żarówek, 
uzupełnianie płynów, regulacje, pojazdów samochodowych poza warsztatami 
samochodowymi, na terenie nieruchomości dozwolone są tylko za zgodą właściciela 
nieruchomości i tylko wtedy, gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a 
powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z 
przepisami ustawy;  
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ROZDZIAŁ 3 
 

ZASADY OGÓLNE 
W ZAKRESIE PROWADZENIA SELEKTYWNEGO ZBIERANIA I ODBIERANIA 

ODPADÓW 
 

§ 3 
Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i 
odbierania odpadów:  
 1. Prowadzenie selektywnego zbierania następujących pięciu frakcji odpadów 
komunalnych: papieru i tektury (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.), metalu, 
tworzywa sztucznego, szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła, opakowań 
wielomateriałowych;  
 2. Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, a także 
odpadów zielonych z ogrodów i parków jest możliwe we wszystkich rodzajach 
zabudowy, z tym, że w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej, właściciele 
nieruchomości mogą korzystać z przydomowego kompostownika pod warunkiem, że 
jego wielkość pozwala na co najmniej dwuletni okres przetrzymania w nim 
kompostowanego materiału przekładanego warstwą gleby i dojrzałego kompostu;  
 3. Selektywnie zebrane odpady przekazywane są przedsiębiorcy w workach, 
które należy zamknąć;  
 4. Prowadzenie selektywnego zbierania powstających w gospodarstwach 
domowych: przeterminowanych leków i chemikaliów (farby, rozpuszczalniki, oleje 
odpadowe, itd.), zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlano-
remontowych i rozbiórkowych, zużytych opon, obowiązkowe jest we wszystkich 
rodzajach zabudowy;  
 5. Odpady niebezpieczne z grupy wymienionych w pkt.4 należy gromadzić, a 
także przygotować do odbioru, w taki sposób aby uniemożliwić lub ograniczyć dostęp 
osób trzecich;  
 6. odpady wielkogabarytowe wystawiane są, tak jak pozostałe selektywnie 
zbierane, bez umieszczania ich w workach;  
 7.  Opróżnianie zbiorników bezodpływowych odbywa się na podstawie 
zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego, z którym 
podpisał umowę. 
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ROZDZIAŁ 4 
 

CZĘSTOTLIWOŚĆ POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH 
 

§ 4 
Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych przez 
właścicieli nieruchomości i z nieruchomości niezamieszkałych:  
 1. odpady zmieszane :  
 1) w zabudowie jednorodzinnej, w cyklu co trzy tygodnie;  
 2) w zabudowie wielorodzinnej  – w cyklu co trzy tygodnie 
 3) niezamieszkałe – w cyklu co trzy tygodnie  
 2. prowadzenie w opisanym niżej zakresie selektywnego zbierania i 
przekazywania do odbioru następujących strumieni odpadów komunalnych:  
1) odpady opakowaniowe (łącznie) wraz z papierem, tekturą, tekstyliami oraz szkło i 
opakowania szklane, odbierane będą co najmniej raz w miesiącu;  
2) odpady niebezpieczne (baterie, leki, sprzęt elektryczny i elektroniczny, akumulatory, 
farby, lakiery oleje itp.) odbierane będą co najmniej raz w roku    
3) odpady wielkogabarytowe, opakowania wielomateriałowe, metale, odbierane będą 
dwa razy w roku – przed sezonem letnim i przed sezonem zimowym  
4) odpady budowlane  będą odbierane na indywidualne zgłoszenie; 
 3.właściciele nieruchomości nie przyłączonej do sieci kanalizacji sanitarnej, ani 
nie wyposażonej w przydomowa oczyszczalnie ścieków jest zobowiązany do 
opróżniania zbiornika bezodpływowego z częstotliwością zapewniającą nie 
dopuszczenie do jego przepełnienia, nie rzadziej niż raz w roku.  

 
§ 5 

 
Do zbierania okresowo zwiększonej ilości odpadów komunalnych, oprócz typowych 
pojemników i kontenerów, mogą być używane odpowiednio oznaczone worki z tworzyw 
sztucznych, udostępniane przez przedsiębiorcę świadczącego usługi na wywóz 
odpadów komunalnych i wcześniejszym uzgodnieniu terminu i miejscu ich odbioru.  
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ROZDZIAŁ 5 
 

RODZAJE I MINIMALNA POJEMNOŚĆ POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO 
ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI. 
WARUNKI ROZMIESZCZANIA TYCH POJEMNIKÓW I ICH UTRZYMANIA W 
ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZĄDKOWYM I TECHNICZNYM. 

 
§ 6 

 
Określa się rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania 
zmieszanych odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:  
 1. przewiduje się następujące urządzenia do zbierania odpadów komunalnych 
na terenie gminy Niechlów:  
 1) kosze uliczne o minimalnej pojemności 35l ;  
 2) pojemniki na odpady zmieszane o pojemności 110 l, 240l, 1100l  
 3) worki do selektywnej zbiórki o pojemności  120 l;  
 4) kontenery o pojemności 5000l, 7000l; 
      
            2.Ilość odpadów komunalnych zbieranych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych uzależniona jest od liczby osób zamieszkałych daną nieruchomość i 
stanowi: 

1. dla nieruchomości zamieszkałej przez 1-2 osoby : 
(a) jeden pojemnik o pojemności 0,11m3 na odpady zmieszane 
(b) po jednym worku 120l z folii na odpowiednią frakcję odpadów 

odbieranych w sposób selektywny 
     2.  dla nieruchomości zamieszkałej przez 3-4 osoby: 

       (a) jeden pojemnik o pojemności co najmniej 0,11m3 na odpady 
zmieszane, 

       (b) po dwa worki 120l z folii na odpowiednia frakcję odpadów odbieranych              
 w sposób selektywny, 

     3. dla nieruchomości zamieszkałej przez 5-6 osób: 

(a) jeden pojemnik o pojemności co najmniej 0,24m3 na odpady 
zmieszane, 

(b) po dwa worki 120l z folii na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych 
w sposób selektywny, 

4. dla nieruchomości zamieszkałej przez więcej niż 6 osób: 
     (a) jeden pojemnik o pojemności co najmniej 0,24m3 na odpady zmieszane 
oraz  dodatkowo jeden pojemnik o pojemności 0,11m3 na każde kolejne 4 osoby, 

(b) po dwa worki 120l z folii na odpowiednią frakcje odpadów odbieranych w     
sposób selektywny oraz dodatkowo po jednym worku 120l z folii na każdą 
frakcję odpadów zbieranych w sposób selektywny, na każde kolejne 4 osoby. 
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§ 7 
 

Określa się rodzaje worków przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów 
przez właścicieli nieruchomości:  
 1. Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować worki o 
następujących ujednoliconych kolorach:  
 1) NIEBIESKI z przeznaczeniem na makulaturę i tekstylia;  
 2) ŻÓŁTY z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne i metale; 
 3) BIAŁY z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane;  
 2. Przeterminowane leki należy wydzielić ze strumienia odpadów 
komunalnych i przekazać je do specjalistycznych pojemników znajdujących się w 
Urzędzie Gminy.  
 3. Zużyte baterie  należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i 
przekazywać je do specjalistycznych pojemników znajdujących się w Urzędzie 
Gminy, w szkołach i świetlicach.  
  

 
§ 8 

 
Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach 
przeznaczonych do użytku publicznego:  
 1. na chodnikach, przystankach komunikacji publicznej,  w parkach:  
 1) kosze uliczne o minimalnej pojemności  35 l,  
 2) na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą, a jeśli jej 
nie ma to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku;  
 2.przed szkołami – zestawy pojemników przeznaczone do selektywnej zbiórki 
opakowań ze szkła, tworzyw sztucznych, papieru i tektury, oznakowane kolorami 
takimi jak worki przeznaczone do selektywnej zbiórki, opisowo i znakiem graficznym;  
 
 
 

§ 9 
 

Ustala się standardy utrzymania pojemników i miejsc zbierania i gromadzenia 
odpadów przed ich odebraniem przez przedsiębiorcę w odpowiednim stanie 
sanitarnym, porządkowym i technicznym:  
 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki w stanie 
czystości zarówno zewnętrznej jak i wewnątrz; usługi te, zgodnie z rozporządzeniem 
w sprawie wymagań technicznych jakie powinien spełniać podmiot odbierający 
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, mają obowiązek wykonywać 
przedsiębiorcy odbierający odpady, którzy dostarczyli właścicielom nieruchomości 
pojemniki;  
 2. Pojemnik po jego opróżnieniu nie powinien wydzielać nieprzyjemnych 
zapachów;  
 3. Pojemnik nie powinien być uszkodzony lub pozbawiony, np. pokrywy;  
 4. Miejsca gromadzenia odpadów komunalnych winny być zadaszone, 
ogrodzone i zamknięte; dostęp do nich winny mieć wyłącznie osoby mające 
obowiązek zbierać w nich odpady komunalne;  
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 5. Pojemniki na odpady powinny być ustawione, na terenie nieruchomości, w 
miejscu widocznym, trwale oznaczonym, na wyrównanej, najlepiej utwardzonej, 
powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota;  
 6. Miejsca gromadzenia odpadów należy utrzymywać w stanie czystości 
poprzez ich zamiatanie i uprzątanie;  
 
 

 
ROZDZIAŁ 6 

 
WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI 

ODPADAMI 
 

§ 10 
 

1. Odpady ulegające biodegradacji, w tym opady zielone wytworzone na terenie 
nieruchomości zaleca się zagospodarować we własnym zakresie i na własne 
potrzeby w przydomowych kompostowniach. 

2. Zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji w sposób określony w 
ust. 1 należy dokonywać w sposób nie powodujący uciążliwości na terenie 
nieruchomości, na której jest prowadzone oraz na terenie nieruchomości 
przyległych. 

3. Właściciele nieruchomości, na których odpady zielone oraz odpady ulegające 
biodegradacji są zagospodarowywane w sposób określony w ust. 1 
zobowiązani są powiadomić gminę w składanej deklaracji. 

4. Właściciele nieruchomości w celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów 
komunalnych zobowiązani są: 

 
§ Ograniczać ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, 
§ Ograniczać ilości odpadów ulegających biodegradacji, kierowanych do 

regionalnej instalacji przerobu odpadów komunalnych 
§ Minimalizować używanie opakowań jednorazowych oraz podejmować 

działania zmierzające do ponownego wykorzystania lub naprawy 
użytkowanych przedmiotów. 

 
 

 
ROZDZIAŁ 7 

 
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE, MAJĄCYCH NA 

CELU OCHRONĘ PRZED ZAGROŻENIEM LUB UCIĄŻLIWOŚCIĄ DLA LUDZI 
 

§ 11 
Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania 
bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem 
lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych 
do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych 
zwierząt.  
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§ 12 
Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:  
 1. w odniesieniu do psów:  
 1) na terenie gminy każdego psa należy prowadzić na uwięzi oraz z 
nałożonym kagańcem, jeżeli pies jest rasy uznanej za agresywną  
 2) systematyczne szczepienie przeciwko wściekliźnie i okazywanie na żądanie 
władz sanitarnych, weterynaryjnych, policyjnych, straży gminnej zaświadczenia o 
przeprowadzonym szczepieniu,  
 2. w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:  
 1) stały i skuteczny dozór,  
 2) nie 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,  
 3) nie wprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, 
piaskownic dla dzieci, kąpielisk;  
 4) zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na 
terenach zielonych, w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli 
nad ich zachowaniem, nie dotyczy ono psów ras uznanych za agresywne;  
 5) zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie 
nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w 
sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający samowolny 
dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym 
ostrzeżeniem  
 6) natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń 
pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach 
przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, 
placach, parkingach, terenach zielonych, itp.; nieczystości te, umieszczone w 
szczelnych, nie ulegających szybkiemu rozkładowi torbach, mogą być deponowane 
w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów; postanowienie to nie dotyczy 
osób niewidomych , korzystających z psów przewodników,  
 
 
 

ROZDZIAŁ 8 
 

WYMAGANIA ODNOŚNIE UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH 
NA TERENACH WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ 

 
§ 13 

 
 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach 
wyłączonych z produkcji rolniczej, oznaczonych w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego, jako takie.  
 2. Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy także zwartych 
terenów, zajętych przez budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne, instytucje 
użyteczności publicznej, centra handlowe, hotele, strefy przemysłowe, ogrody 
działkowe.  
 3. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się 
utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:  
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 1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt.  
 2) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska w tym emisje będące jej 
skutkiem zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona.  
 4. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wymienionych w pkt. 
3, zobowiązani są przestrzegać :  
 1)  przepisów sanitarno- epidemiologicznych,  
 2) składować obornik na terenie płaskim, tak by odcieki nie mogły 
przedostawać się na teren sąsiednich nieruchomości;  
 3) przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest 
hodowla zwierząt, dwa razy do roku wiosną i jesienią, realizowaną przez podmiot 
uprawniony;  
 4) pszczoły trzymać w ulach, ustawionych w odległości od granicy 
nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły 
uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.  
 

ROZDZIAŁ 9 
 

OBSZARY PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI 
ORAZ TERMINY JEJ PRZEPROWADZANIA 

 
§ 14 

 
Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi zobowiązani 
są do przeprowadzania, co najmniej raz w roku, deratyzacji na terenie 
nieruchomości. Obowiązek ten, w odniesieniu do właścicieli budynków 
jednorodzinnych, może być realizowany tylko w miarę potrzeby.  
 

§ 15 
 

W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt 
Gminy Niechlów określi, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem 
Sanitarnym, obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz poprzez 
zarządzenie, termin jej przeprowadzenia.  

 
§ 16 

 
W przypadku terenów użyteczności publicznej obowiązek ten spoczywa na Gminie 
Niechlów.  

 
 


