UCHWAŁA NR XVII/141/2019
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE
z dnia 27 listopada 2019 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy
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 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 5061)) oraz art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010), Rada
Miejska w Nowej Dębie uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Dęba,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Dęba.
§ 3. Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawuje Komisja Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/347/2017 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 28 września
2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa
Dęba.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 r.

I Wiceprzewodniczący Rady
Tomasz Wolan

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 poz. 1309, poz. 1696,
poz. 1815.
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Załącznik do Uchwały Nr XVII/141/2019
Rady Miejskiej w Nowej Dębie
z dnia 27 listopada 2019r.
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY
NOWA DĘBA
Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Nowa Dęba.
§ 2.
1. Treść regulaminu pozostaje w ścisłym związku z pojęciami i definicjami zawartymi
w ustawach:
1) z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości porządku w gminach,
2) z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
3) z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt,
4) z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
5) z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.
2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zwanym dalej PSZOK - należy
przez to rozumieć wyznaczony na terenie gminy obiekt lub punkty przeznaczone do
przyjmowania odpadów selektywnie zebranych, w tym również odpadów zielonych i
problemowych, powstających w gospodarstwach domowych, zlokalizowany przy ulicy
Leśnej 1 w Nowej Dębie, oraz innych lokalizacjach, które mogą zostać wskazane przez
Gminę Nowa Dęba,
2) pojemnikach do gromadzenia odpadów komunalnych - należy przez to rozumieć worki,
pojemniki przystosowane do gromadzenia odpadów stałych,
3) miejscu zamieszkania - należy przez to rozumieć miejsce, w którym osoba fizyczna
zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek niezależnie od czasowych nieobecności
spowodowanych różnymi wyjazdami, leczeniem itp.,
4) mieszkańcu – należy przez to rozumieć osobę fizyczną mającą miejsce zamieszkania na
terenie Gminy Nowa Dęba,
5) gospodarstwie zagrodowym – należy przez to rozumieć nieruchomość, na której znajdują
się budynki przystosowane do hodowli i chowu zwierząt gospodarskich,
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6) odpadach surowcowych – rozumie się przez to w szczególności: suchy papier i tekturę
(czasopisma, gazety, opakowania z papieru i tektury), tworzywa sztuczne (folia, opakowania
z tworzyw sztucznych itp.), opakowania wielomateriałowe, szkło (w tym opakowania ze
szkła), metale żelazne i nieżelazne,
7) odpadach problemowych - rozumie się przez to szczególne rodzaje odpadów, znajdujące
się w strumieniu odpadów komunalnych, które ze względu na swoje pochodzenie, skład
chemiczny i inne właściwości stwarzają zagrożenie dla środowiska m. in. zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny.
Rozdział 2.
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA
TERENIE NIERUCHOMOŚCI
§ 3.
1. Na terenie Gminy Nowa Dęba prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów
komunalnych.
2. Gmina Nowa Dęba zapewnia odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i od właścicieli nieruchomości,
na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
3. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do utrzymania czystości i porządku oraz
należytego stanu sanitarno-higienicznego i estetycznego nieruchomości poprzez:
a) prowadzenie selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych powstałych na
terenie nieruchomości,
b) 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,
c) usuwanie nieczystości ciekłych z nieruchomości z częstotliwością i w sposób
gwarantujący, że nie nastąpi przepełnienie zbiornika bezodpływowego,
§4.
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.
§ 5.
1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie na własnej
nieruchomości pod warunkiem:
1) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji
sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego (szczelnego szamba),

2
Id: EA1408AA-3CFC-467D-80D7-9E98B62876FE. Podpisany

Strona 2

2) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości
przy użyciu środków ulegających biodegradacji.
2. Prowadzenie napraw pojazdów mechanicznych poza warsztatami samochodowymi może
odbywać się wyłącznie w zakresie obejmującym drobne naprawy własnych pojazdów
mechanicznych oraz pod warunkiem:
1) niepowodowania uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości oraz negatywnego
oddziaływania na środowisko w tym emisji hałasu i spalin,
2) gromadzenia powstających odpadów w pojemnikach do tego przeznaczonych,
3) zabezpieczenia przed przedostawaniem się płynów samochodowych do środowiska.

Rozdział 3.
WYMAGANIA W ZAKRESIE SELEKTYWNEGO ZBIERANIA I
ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH.
§ 6.
1. Poprzez selektywną zbiórkę rozumie się zbieranie i odbieranie odpadów komunalnych z
wydzieleniem, co najmniej: papieru i tektury, metalu, tworzywa sztucznego, szkła, odpadów
opakowaniowych wielomateriałowych oraz bioodpadów i umieszczenie ich w odpowiednich
pojemnikach lub workach w specjalnie wyznaczonych miejscach na gromadzenie odpadów
komunalnych z zachowaniem wymogów niniejszego Regulaminu.
2. Szczegółowy sposób selektywnego zbieranie odpadów na terenie Gminy Nowa Dęba
polega na wydzieleniu ze strumienia odpadów komunalnych następujących frakcji:
1) odpadów surowcowych takich jak:
a) papier i tektura w tym również odpady opakowaniowe z papieru i tektury,
b) tworzywa sztuczne, w tym również odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych,
c) szkło w tym również opakowania ze szkła,
d) metale w tym również opakowania z metali,
e) opakowania wielomateriałowe,
2) bioodpadów,
3) mebli, materaców i innych odpadów wielkogabarytowych,
4) przeterminowanych leków,
5) odpadów niekwalifikujących 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 igieł i strzykawek;
6) chemikaliów (w tym środków ochrony roślin, opakowań po środkach ochrony roślin,
rozpuszczalników, klejów, farb, lakierów, olejów odpadowych, opakowań po farbach i
lakierach, kwasów i alkaliów, środków chemicznych typu domowego, lamp
fluoroscencyjnych, termometrów i innych odpadów zawierających rtęć),
7) zużytych baterii i akumulatorów,
8) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (w tym świetlówek i żarówek
energooszczędnych),
9) odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne,
10) zużytych opon stanowiących odpady komunalne,
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11) odzieży i tekstyliów w tym odpadów opakowaniowych z tekstyliów,
12) innych odpadów problemowych powstających w gospodarstwach domowych,
13) odpadów niebezpiecznych.
3.Odpady pozostałe po wysegregowaniu frakcji zbieranych zgodnie z wymaganiami
określonymi w ust. 2 należy zbierać jako zmieszane odpady komunalne.
4.W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, przedsiębiorca odbierający odpady
komunalne przyjmuje je jako zmieszane odpady komunalne i powiadamia o tym Gminę oraz
właściciela nieruchomości. Zbieranie odpadów komunalnych bez wydzielenia odpadów
surowcowych o których mowa w ust. 2 pkt. 1) oraz bioodpadów nie stanowi selektywnego
zbierania odpadów komunalnych.
5. Bioodpady tj. odpady zielone ulegające biodegradacji (skoszona trawa, gałęzie drzew i
krzewów, liście) oraz odpady kuchenne (bez odpadów pochodzenia zwierzęcego) zaleca się
kompostować w przydomowym kompostowniku na terenach nieruchomości o zabudowie
zagrodowej i jednorodzinnej. W przypadku gdy właściciel nieruchomości zadeklarował
kompostowanie jest zwolniony z obowiązku posiadania worka/pojemnika na bioodpadyodpady biodegradowalne. W sytuacji gdy właściciel nieruchomości nie zadeklarował
składowania kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku należy
gromadzić je po rozdrobnieniu w worku koloru brązowego z napisem „BIO”, które będą
odbierane bezpośrednio od mieszkańca oraz zbierane w PSZOK-u.
§ 7.
1. Wymagania dotyczące odpadów surowcowych wydzielonych ze strumienia odpadów
komunalnych.
1) Odpady surowcowe takie jak papier i tektura, o których mowa w §6 ust. 2 pkt 1) lit. a)
gromadzi się oddzielnie.
2) Odpady surowcowe takie jak tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe, o
których mowa w §6 ust.2 pkt 1) lit. b) d) e) należy gromadzić łącznie.
3) Odpady surowcowe takie jak szkło z wyłączeniem szkła okiennego, o których mowa w § 6
ust. 2 pkt 1) lit. c) gromadzi się oddzielnie.
4) Odpady surowcowe należy umieszczać w pojemnikach lub workach specjalnie dla nich
przeznaczonych zgodnie z §10.
5) Odpady z papieru należy w miarę możliwości, zgnieść przed ich włożeniem do pojemnika
lub worka i zbierać w taki sposób, aby nie były zamoczone oraz nie były zanieczyszczone w
szczególności resztkami żywności, tłuszczami, olejami czy farbami.
6) Odpady z tworzyw sztucznych, metali i opakowania wielomateriałowe należy, w miarę
możliwości, zgnieść przed ich włożeniem do pojemnika lub worka.
7) Odpady, o których mowa w §6 ust. 2 pkt 1) należy przekazać podmiotowi odbierającemu
odpady zgodnie z obowiązującym harmonogramem.
8) Odpady, o których mowa w §6 ust. 6 pkt 1) właściciele nieruchomości zamieszkałych
mogą przekazać do PSZOK.
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2. Wymagania dotyczące bioodpadów wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych.
1) Bioodpady, o których mowa w §6 ust. 2 pkt 2) gromadzi się oddzielnie. Przy czym
podmiotowi odbierającemu odpady należy przekazać:
a) dla zabudowy jednorodzinnej w workach zgodnie z obowiązującym harmonogramem,
b) dla zabudowy wielolokalowej w specjalistycznych pojemnikach na odpady ulegające
biodegradacji, zgodnie z obowiązującym harmonogramem.
c) dla nieruchomości niezamieszkałych w workach zgodnie z obowiązującym
harmonogramem.
2) Odpady, o których mowa w ust. 2 właściciel nieruchomości zobowiązany jest przygotować
do odbioru i przekazania tych odpadów przedsiębiorcy prowadzącemu odbiór odpadów na
terenie Gminy. Właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą także dostarczyć własnym
transportem do PSZOK działającego na terenie Gminy Nowa Dęba.
3) W przypadku bioodpadów z terenu nieruchomości zamieszkałych z budynków
mieszkalnych jednorodzinnych podczas jednorazowego odbioru odpadów komunalnych
odebrane zostaną nie więcej niż 2 pojemniki/worki o pojemności 120l.
3. Wymagania dotyczące odpadów z mebli, materaców i innych odpadów
wielkogabarytowych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych.
1) Odbiór odpadów wielkogabarytowych powstających na terenie nieruchomości prowadzony
jest z miejsc gromadzenia odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującym
harmonogramem.
2) Odpady wielkogabarytowe należy wystawić luzem przed posesję lub wyznaczone do tego
celu przez Gminę Nowa Dęba miejsce w terminach przewidzianych w harmonogramie nie
wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem odbioru lub wywozić bezpośrednio
do PSZOK.
4. Wymagania dotyczące odpadów z przeterminowanych leków, odpadów niekwalifikujących
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 igieł i strzykawek.
1) Odpady, o których mowa w §6 ust. 2 pkt 4) i 5) gromadzi się oddzielnie, w
specjalistycznych pojemnikach ustawionych przez Gminę w wyznaczonych punktach na
terenie gminy Nowa Dęba.
2) Wykaz punktów wyposażonych w pojemniki znajduje się na stronie internetowej
www.nowadeba.pl oraz na stronie internetowej www.pgkim.nowadeba.pl.
3) Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie
domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia
monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki należy gromadzić
w opakowaniu zbiorczym chroniącym przed zakłuciem osób postronnych.
4) Przeterminowane leki, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w
gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i
prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki
można także przekazywać do PSZOK działających na terenie Gminy Nowa Dęba.
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5. Wymagania dotyczące odpadów z chemikaliów wydzielonych ze strumienia odpadów
komunalnych.
1) Odpady, o których mowa w §6 ust. 2 pkt 6) należy dostarczyć własnym transportem do
PSZOK działającego na terenie Gminy Nowa Dęba.
6. Wymagania dotyczące odpadów z zużytych baterii i akumulatorów wydzielonych ze
strumienia odpadów komunalnych.
1) Odpady, o których mowa w §6 ust. 2 pkt 7) gromadzi się oddzielnie, w specjalnych
pojemnikach w punktach handlowych prowadzących sprzedaż detaliczną baterii, w
placówkach oświatowych (w ramach realizowanego programu edukacyjnego dla uczniów)
oraz w innych obiektach użyteczności publicznej.
2) Wymienione odpady można również dostarczyć własnym transportem do PSZOK
działających na terenie Gminy Nowa Dęba.
7. Wymagania dotyczące odpadów z zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych.
1) Odpady, o których mowa w §6 ust. 2 pkt 8) gromadzi się oddzielnie, w punktach sprzedaży
detalicznej i hurtowniach tego sprzętu. Przy zakupie sprzętu tego samego rodzaju, co zużyty
sprzęt można przekazać w ilości nie większej niż ilość kupionego nowego sprzętu.
2) Wykaz punktów zbiórki ZSSE znajduje się na stronie internetowej www.nowadeba.pl.
3) Wymienione odpady można również przekazywać podczas mobilnych zbiórek odpadów
problemowych w terminach podanych w harmonogramie lub dostarczyć własnym
transportem do PSZOK działającego na terenie Gminy Nowa Dęba.
8. Wymagania dotyczące odpadów z odpadów budowlanych i rozbiórkowych wydzielonych
ze strumienia odpadów komunalnych.
1) Odpady, o których mowa w §6 ust. 2 pkt 9) powstałe w trakcie bieżących remontów
niewymagających odpowiednich decyzji (pozwolenie bądź zgłoszenie), właściciel
nieruchomości zamieszkałej może bezpłatnie dostarczyć własnym transportem do PSZOK
działającego na terenie Gminy Nowa Dęba. Worki na gruz nieodpłatnie udostępnia firma
odbierająca odpady na zlecenie gminy w ilości do 5 sztuk/120l/rok/gospodarstwo domowe.
2) W przypadku braku możliwości dostarczenia odpadów własnym transportem do PSZOK
działających na terenie Gminy Nowa Dęba, dopuszcza się gromadzenie odpadów
budowlanych i rozbiórkowych w specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach
(dostarczonych odpłatnie przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne).
Wymienione odpady będą usuwane w terminach uzgodnionych przez właścicieli
nieruchomości z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne (nie dotyczy odpadów
powstających z działalności firm remontowo – budowlanych, a jedynie odpadów
powstających podczas remontów wykonywanych przez właścicieli nieruchomości we
własnym zakresie).
3) Wymienione odpady należy usytuować w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości
w sposób nieutrudniający z niej korzystania.
9. Wymagania dotyczące odpadów z zużytych opon wydzielonych ze strumienia odpadów
komunalnych.
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1) Odpady, o których mowa w §6 ust.2 pkt 10) należy przekazać podczas mobilnych zbiórek
odpadów wielkogabarytowych w terminach podanych w harmonogramie lub dostarczyć
własnym transportem do PSZOK działającego na terenie Gminy Nowa Dęba, w ilości
4sztuki/rok/osoba.
10. Wymagania dotyczące odpadów z odzieży i tekstyliów w tym odpadów opakowaniowych
z tekstyliów wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych.
1) Odpady, o których mowa w §6 ust. 2 pkt 11) należy dostarczyć własnym transportem do
PSZOK działającego na terenie Gminy Nowa Dęba.
2) Wymienione odpady mogą być gromadzone w specjalnych, zabezpieczonych i
odpowiednio oznakowanych pojemnikach rozmieszczonych na terenie Gminy.
11. Wymagania dotyczące innych odpadów problemowych powstających w gospodarstwach
domowych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych.
Odpady, o których mowa w §6 ust. 2 pkt 12) można dostarczyć własnym transportem do
PSZOK działającego na terenie Gminy Nowa Dęba.
12. Wymagania dotyczące odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów
komunalnych.
Odpady, o których mowa w §6 ust. 2 pkt 13) właściciel nieruchomości zamieszkałej powinien
dostarczyć własnym transportem do PSZOK działającego na terenie Gminy Nowa Dęba.
13. Wymagania dotyczące odpadów pozostałych po wysegregowaniu frakcji określanych jako
zmieszane odpady komunalne.
1) Odpady, o których mowa w §6 ust. 3 należy gromadzić oddzielnie.
2) Wymienione odpady należy umieszczać w pojemnikach lub workach specjalnie dla nich
przeznaczonych zgodnie z §10.
3) Wymienione odpady należy zbierać w usytuowanych na terenie nieruchomości miejscach
gromadzenia odpadów komunalnych.
14. Na drogach publicznych oraz terenach użyteczności publicznej w szczególności
w parkach, na skwerach, przystankach komunikacji, ciągach pieszo-jezdnych odpady zbiera
się w koszach ulicznych.
15. Nieprawidłowości związane ze zbieraniem i odbieraniem odpadów komunalnych można
zgłaszać do Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba.

§ 8.
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, a w szczególności
utrzymywania ich w czystości oraz okresowego dezynfekowania, zwłaszcza w okresie letnim.
2. W pojemnikach na odpady komunalne nie należy gromadzić: substancji toksycznych,
żrących i wybuchowych, a także odpadów z działalności gospodarczej, nie będących
odpadami komunalnymi.
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3. Do pojemników na szkło nie należy wrzucać: ceramiki (porcelany, talerzy, doniczek),
luster, szklanych opakowań farmaceutycznych, szkła budowlanego (szyb okiennych, szkła
zbrojonego), szyb samochodowych.
4. Do pojemników z metalami i tworzywami sztucznymi nie należy wrzucać: opakowań po
olejach, smarach, farbach, lakierach, środkach ochrony roślin itp.

Rozdział 4.
RODZAJE I MINIMALNA POJEMNOŚĆ POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO
ZBIERANIA ODPADÓW
§ 9.
1. Gmina Nowa Dęba przejmuje obowiązek zapewnienia: dla nieruchomości zamieszkałych pojemników i worków (spełniające wymagania Polskiej Normy), a dla nieruchomości na
których nie zamieszkują mieszkańcy - worków na odpady.
2. W przypadku nieruchomości zamieszkałych o zabudowie jednorodzinnej worki na
„Papier”, „Szkło”, „Metale i tworzywa sztuczne” dostarczane będą jednorazowo przez
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne w formie tzw. „pakietu startowego”. Kolejne
worki dostarczane będą na wymianę w ilości odebranych worków zapełnionych. Zaleca się
identyfikację worków poprzez umieszczenie na nich kodów kreskowych umożliwiających
identyfikacje rodzaju zebranych odpadów, posesję oraz właściciela nieruchomości w celu
pozostawienia przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne odpowiedniej ilości
w/w worków na wymianę dla danej nieruchomości. Kody udostępnia Urząd Miasta i Gminy
Nowa Dęba.
3. Odpady komunalne winny być gromadzone jedynie w zamkniętych i szczelnych
pojemnikach-workach, spełniających techniczne warunki bezpieczeństwa i higieny sanitarnej.
4. Liczba pojemników-worków na 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.
5. Do gromadzenia odpadów zmieszanych komunalnych dopuszcza się stosowanie worków
w kolorze CZARNYM, o pojemności co najmniej 60 l.
6. Pojemnikami do gromadzenia odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na
terenie Gminy Nowa Dęba są:
1) pojemniki o pojemnościach: 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l, dostosowane do urządzeń
załadowczych pojazdów,
2) kontenery o pojemności 5000 l, 7000 l, 10000 l,
3) pojemniki i worki na odpady z przeznaczeniem do selektywnej zbiórki odpadów
o pojemności nie mniej niż 60l,
4) kontenery na odpady budowlano-rozbiórkowe,
8
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5) pojemniki specjalistyczne o różnej pojemności np. na przeterminowane leki, zużyte baterie,
itp.
7. Do gromadzenia odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, na których
powstają odpady komunalne na terenie Gminy Nowa Dęba ustala się worki o pojemności
120 litrów dla każdej frakcji.
8. Do gromadzenia odpadów komunalnych pochodzących z koszy ulicznych na terenie
Gminy Nowa Dęba ustala się worki o pojemności od 35 do 70 l,
9. Odpady komunalne należy gromadzić w workach, pojemnikach lub kontenerach
o minimalnej pojemności, uwzględniającej następujące normy miesięczne:
1) dla zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej przyjmuje się:
a. dla odpadów zmieszanych 120 l na mieszkańca,
b. dla odpadów selektywnie zebranych – 30 l na mieszkańca na każdą frakcję
wymienioną w § 6 pkt 2,
2) dla szkół wszelkiego typu – 60 l - na każdego ucznia i pracownika - po 12 l dla każdej
frakcji odpadów zbieranych selektywnie oraz odpadów zmieszanych,
3) dla żłobków i przedszkoli - 60 l - na każde dziecko i pracownika - po 12 l dla każdej
frakcji odpadów zbieranych selektywnie oraz odpadów zmieszanych,
4) dla lokali typu: biurowe, handlowe, usługowe; zakłady: rzemieślnicze, usługowe,
produkcyjne – pojemniki odpowiadające, co najmniej 60 l na pracownika dla każdej frakcji
odpadów zbieranych selektywnie oraz odpadów zmieszanych,
5) lokale gastronomiczne, w tym ogródki zlokalizowane na zewnątrz lokalu - pojemniki
odpowiadające co najmniej 30 litrom na jedno miejsce konsumpcyjne dla każdej frakcji
odpadów zbieranych selektywnie oraz odpadów zmieszanych,
6) dla lokali typu:
a. domy weselne, sale bankietowe oraz nieruchomości o podobnym charakterze pojemniki odpowiadające łącznie, co najmniej 30 l na jednego konsumenta dla każdej
frakcji,
b. hotele, pensjonaty gospodarstwa agroturystyczne, pokoje do wynajęcia oraz
nieruchomości o podobnym charakterze lub co najmniej 50 l na jedno łóżko dla każdej
frakcji,
7) dla domów opieki, szpitali, internatów - co najmniej 50 l na jedno łóżko dla każdej frakcji,
8) w przypadkach określonych w punktach 4,5,6,7 jeśli jest prowadzona działalność
spożywcza (w tym sklepy spożywcze) lub gastronomiczna, należy dodatkowo, na zewnątrz
poza lokalem, ustawić dostateczną liczbę pojemników na odpady,
9
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9) dla żołnierzy oraz pracowników administracyjnych i obsługi Ośrodka Szkolenia
Poligonowego Wojsk Lądowych - Nowa Dęba oraz Wojskowego Oddziału Gospodarczego –
240 l odpadów zmieszanych/pozostałości po sortowaniu na nieruchomość, oraz po 60 l
odpadów dla pozostałych frakcji.
10) dla cmentarzy – pojemniki odpowiadające łącznie 7000 litrom na 1ha powierzchni,
jednak nie mniej niż 1100 litrów dla:
a. odpadów biodegradowalnych –tj. kwiaty bez doniczek i bez ziemi (otrzepane
korzenie), wieńce i wiązanki bez plastikowych wstawek, szarf, drutów itp.,
b. pozostałe odpady - tzw. odpady zmieszane (wszystko co nie jest odpadem
biodegradowalnym jest na cmentarzu odpadem zmieszanym),
11) na każdą działkę na terenie ogrodów działkowych w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada
każdego roku – 10 l. Dopuszcza się jeden pojemnik dla większej liczby działek, o pojemności
stanowiącej iloczyn normatywnej pojemności i liczby działek.
§ 10.
Odpady komunalne zbierane są w sposób selektywny :
1) worki i pojemniki powinny być oznaczone nadrukiem, jakiego rodzaju odpady należy
w nich gromadzić,
2) do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować worki lub pojemniki
o następujących ujednoliconych kolorach:
a) NIEBIESKI z przeznaczeniem na odpady z papieru w tym tektury, odpady
opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, oznaczony napisem „Papier”,
b) ZIELONY z przeznaczeniem na szkło i opakowania ze szkła, oznaczony napisem
„Szkło”,
c) ŻÓŁTY z przeznaczeniem na odpady metali w tym odpady opakowaniowe z metali,
odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz
odpady opakowaniowe wielomateriałowe, oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne”,
d) BRĄZOWY z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, oznaczony
napisem „Bio”.
§ 11.
Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach
przeznaczonych do użytku publicznego przy chodnikach, przystankach komunikacji
publicznej, peronach kolejowych, w parkach:
1) kosze uliczne (przystankowe) o pojemności od 35 do 70 l,
2) odległość pomiędzy koszami rozstawionymi przy chodnikach i w parkach nie może
przekraczać 300m,
3) na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą, a jeśli jej nie ma to
w sąsiedztwie oznaczenia przystanku.
Rozdział 4.
CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH
I NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
10
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§ 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 częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości oraz innych
terenów przeznaczonych do użytku publicznego:
1) z obszarów zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej na terenach wiejskich:
a) odpady zmieszane – nie rzadziej niż raz w miesiącu, a w okresie od kwietnia do
października nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
b) zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania
wielomateriałowe – nie rzadziej niż raz w miesiącu,
c) bioodpady – nie rzadziej niż raz w miesiącu, a w okresie od kwietnia do października nie
rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
d) odpady wielkogabarytowe, zużyte opony – nie rzadziej niż raz w roku,
e) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - nie rzadziej niż raz w roku,
2) z obszarów zabudowy wielolokalowej na terenach miejskich:
a) odpady zmieszane – nie rzadziej niż raz na tydzień,
b) zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne,
opakowania wielomateriałowe – nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu,
c) bioodpady – nie rzadziej niż raz na tydzień,
d) odpady wielkogabarytowe, zużyte opony – nie rzadziej niż raz w miesiącu,
e) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - nie rzadziej niż raz w roku,
3) z obszarów zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej na terenach miejskich :
a) odpady zmieszane – nie rzadziej niż raz w miesiącu, a w okresie od kwietnia do
października nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
b) zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania
wielomateriałowe – nie rzadziej niż raz w miesiącu,
c) bioodpady – nie rzadziej niż raz w miesiącu, a w okresie od kwietnia do października nie
rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
d) odpady wielkogabarytowe, zużyte opony – nie rzadziej niż raz w roku,
e) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - nie rzadziej niż raz w roku,
4) z obszarów, na których nie zamieszkują mieszkańcy:
a) odpady zmieszane – nie rzadziej niż raz w miesiącu, a w okresie od kwietnia do
października nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
b) bioodpady – nie rzadziej niż raz w miesiącu, a w okresie od kwietnia do października nie
rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
c) zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania
wielomateriałowe – nie rzadziej niż raz w miesiącu,
11
Id: EA1408AA-3CFC-467D-80D7-9E98B62876FE. Podpisany

Strona 11

5) z miejsc zgromadzeń publicznych, targowisk, giełd, imprez sportowych i artystycznych itp.
- codziennie lub nie później niż do 12 godzin od zakończenia imprezy,
6) z koszy ulicznych - nie rzadziej niż raz w miesiącu.
§ 13.
1.Właściciele nieruchomości są zobowiązani do wyznaczenia i odpowiedniego przygotowania
we własnym zakresie i na własny koszt punktu gromadzenia odpadów, umożliwiającego
rozmieszczenie pojemników i worków.
2. Właściciel nieruchomości wyznacza miejsce gromadzenia odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości albo w innym miejscu, do którego posiada tytuł prawny, zgodnie z
przepisami prawa budowlanego lub innymi przepisami powszechnie obowiązującymi.
3. W przypadku, gdy na nieruchomości brak jest miejsca na rozmieszczenie
pojemników/worków dopuszcza się ustawianie na terenie nieruchomości sąsiedniej lub innej,
pod warunkiem uregulowania tej kwestii z właścicielem tej nieruchomości.
4. Pojemność pojemników lub worków na odpady na terenie nieruchomości powinna
uwzględniać ilość zgromadzonych odpadów i częstotliwość wywozu odpadów oraz powinna
wynikać ze złożonej deklaracji i być wystarczająca do umieszczenia w nich wszystkich
powstających na terenie nieruchomości odpadów.
5. Na terenie nieruchomości zamieszkałej powinny znajdować się pojemniki i worki o
pojemności będącej co najmniej iloczynem liczby osób rzeczywiście zamieszkałych na
terenie nieruchomości i obowiązującej dla tej nieruchomości normatywnej ilości odpadów.
6. Na terenie nieruchomości niezamieszkałej na której powstają odpady komunalne powinny
znajdować się worki o pojemności nie mniejszej niż wynika to z normatywnej ilości
odpadów.
7. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do zapewnienia czystości i właściwego stanu
sanitarnego punktu gromadzenia odpadów.
8. Pojemniki i worki do gromadzenia odpadów komunalnych rozmieszcza się w
wyznaczonych miejscach gromadzenia odpadów komunalnych na utwardzonej powierzchni,
zabezpieczonej przed zbieraniem się wody, błota i innych zanieczyszczeń, w taki sposób, aby
nie doszło do zanieczyszczenia odciekami wód ani gleby i ziemi.
9. Pojemniki i worki powinny być tak usytuowane, aby ich opróżnianie odbywało się bez
konieczności wejścia na ogrodzoną część nieruchomości.
10. Pojemniki i worki do gromadzenia odpadów komunalnych rozmieszcza się w sposób
nieutrudniający komunikacji w ciągach komunikacyjnych, takich jak jezdnie, chodniki, zatoki
parkingowe.
11. W przypadku, gdy brak jest odpowiedniego dojazdu dla samochodu odbierającego
odpady, właściciel nieruchomości zobowiązany jest w dniu odbioru odpadów komunalnych
ustawić pojemnik lub worki w miejscu umożliwiającym odbiór tych odpadów przez
przedsiębiorcę odbierającego odpady do najbliższej drogi publicznej lub innego najbliższego
miejsca, z którego odbiór odpadów komunalnych ciężkim sprzętem będzie możliwy - (poza
jezdnią, dopuszcza się ustawienie pojemnika na chodniku w przypadku, gdy jego lokalizacja
nie stwarza zagrożenia bądź uciążliwości dla korzystających z chodnika), w odległości nie
większej niż 10 metrów od drogi, po której może bezpiecznie przejechać samochód
odbierający odpady (śmieciarka).
12
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§ 14.
Częstotliwości i sposoby pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości:
1. 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.
2. W przypadku stwierdzenia nieszczelności zbiornika bezodpływowego właściciel
nieruchomości zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia nieszczelności.
3. Częstotliwość opróżniana z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni
przydomowych powinna być zgodna z instrukcją ich eksploatacji - nie rzadziej niż raz
w roku.
4. Wykonywanie obowiązku opróżniania zbiorników bezodpływowych, właściciele
nieruchomości zapewniają poprzez zawarcie umowy z przedsiębiorcą posiadającym
zezwolenie na prowadzenie tego rodzaju działalności.
5. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do udokumentowania korzystania z usług
wykonywanych przez przedsiębiorcę, przez okazanie dowodów opłat za te usługi na
żądanie osób upoważnionych przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba,
przechowywanych przez okres jednego roku.
Rozdział 5.
WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI
ODPADAMI
§ 15.
Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach dotyczy odpadów wytworzonych na obszarze
województwa oraz przywożonych na jego obszar, w tym odpadów komunalnych, odpadów
ulegających biodegradacji, odpadów opakowaniowych i odpadów niebezpiecznych.
§ 16.
1. Zgodnie w Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego
w gospodarce odpadami komunalnymi należy:
a) zmniejszać ilość odpadów powstających w gospodarstwach domowych ulegających
biodegradacji poprzez wykorzystywane ich przez mieszkańców we własnym zakresie
np. poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach w zabudowie
jednorodzinnej i na terenach wiejskich,
b) dążyć do maksymalnego zwiększenia masy odpadów komunalnych poddawanych
recyklingowi (tak aby możliwe było osiągnięcie założonych celów w tym zakresie),
c) promować wprowadzanie niskoodpadowych i czystych technologii,
d) zbierać i namawiać do ponownego użycia produktów niebędących odpadami,
e) promować wydłużanie czasu użytkowania produktu i recykling odpadu powstającego
z wykorzystanego produktu.
13
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2. Dla zrealizowania celów określonych w pkt. 1, w Gminie Nowa Dęba prowadzi się
edukację ekologiczną. Postanawia się podejmowanie działań edukacyjno-informacyjnych
mających na celu m.in.
a) podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie zapobiegania powstawaniu
odpadów, w tym odpadów ulegających biodegradacji (ze szczególnym podkreśleniem
należytego, tj. racjonalnego planowania zakupów artykułów spożywczych, aby
zapobiegać marnotrawieniu żywności),
b) właściwego postępowania z odpadami, w tym odpadami ulegającymi biodegradacji
(szczególnie w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych),
c) promowanie wykorzystania odpadów ulegających biodegradacji u źródła np. przez
ich kompostowanie,
d) wdrażanie programów edukacyjnych w szkołach i przedszkolach, wytwarzanie
dobrych nawyków selektywnego zbierania odpadów, ograniczania ich ilości oraz
ponownego
użytkowania
(lekcje,
programy,
konkursy),
wzbudzanie
odpowiedzialności
za
środowisko
naturalne
(ekologiczna
społeczna
odpowiedzialność).
Rozdział 6.
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE
§ 17.
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 zwierzę odpowiada jego właściciel.
§ 18.
Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, a w szczególności psy, należy:
1) zabezpieczenie nieruchomości w sposób uniemożliwiający swobodne wydostanie się psa
poza jego teren,
2) w przypadku wyprowadzania psa poza teren nieruchomości prowadzenie go na smyczy,
a psa należącego do ras uznanych za agresywne lub mieszańca tych ras, prowadzenia także
w kagańcu. Zwolnienie psa ze smyczy jest możliwe pod warunkiem, że pies ma założony
kaganiec oraz zapewnienia przez właściciela lub opiekuna pełnej kontroli nad zachowaniem
psa,
3) 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
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§ 19.
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
wielorodzinnymi.
3. Zwierzęta gospodarskie powinny mieć zapewnione odpowiednie pomieszczenia do ich
hodowli oraz powinny być zabezpieczone przed samowolnym opuszczaniem nieruchomości.
Rozdział 8.
OBSZARY PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI ORAZ TERMINY
JEJ PRZEPROWADZANIA
§ 20.
1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają nieruchomości wielomieszkaniowe, usługowe
i użytkowe co najmniej raz w roku w okresie wrzesień - październik oraz każdorazowo
w przypadku wystąpienia populacji gryzoni na terenie nieruchomości.
2. Obowiązkowej deratyzacji podlegają sieci kanalizacji sanitarnej i ciepłowniczej,
w przypadku stwierdzenia wystąpienia populacji gryzoni lub przypuszczenia, że może ona
wystąpić.
3. Deratyzację na terenach nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi
i budynkami, w których utrzymywane są zwierzęta gospodarskie przeprowadza się w miarę
potrzeby.
Rozdział 9.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 21.
1. Do sprawowania kontroli z realizacji zadań i obowiązków z zakresu utrzymania
i czystości na terenie Gminy Nowa Dęba upoważnieni są osoby upoważnione przez
Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba, które poza kontrolami bieżącymi będą również
przeprowadzać kontrole akcyjne.
2. Odpowiedzialność za niewykonanie obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu
określają przepisy odrębne.
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