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Poz. 4942
UCHWAŁA NR XXXII/133/17
RADY GMINY DUBIENKA
z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dubienka
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (
Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ), art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) - po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Chełmie, Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dubienka”, w brzmieniu
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XVII/71/16 Rady Gminy Dubienka z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dubienka (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2016 r.
poz. 3206).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubelskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Włodzimierz Turewicz
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Załącznik do Uchwały Nr XXXII/133/17
Rady Gminy Dubienka
z dnia 29 listopada 2017 r.
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE GMINY DUBIENKA
Rozdział 1.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości
poprzez:
1) prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w tym:
a) papieru;
b) metalu;
c) tworzyw sztucznych;
d) szkła;
e) opakowań wielomateriałowych;
f) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów;
g) odpadów zielonych;
h) przeterminowanych leków i chemikaliów;
i) zużytych baterii i akumulatorów;
j) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
k) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;
l) zużytych opon;
m) odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne,
2) zbieranie pozostałych odpadów jako zmieszane odpady komunalne,
3) gromadzenie odpadów komunalnych w pojemnikach i workach na ten cel przeznaczonych,
4) gromadzenie nieczystości ciekłych powstałych na terenie nieruchomości,
5) przekazywanie odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych przedsiębiorcy uprawnionemu do ich
odbioru.
§ 2. Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych
zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości poprzez usunięcie ich i spryzmowanie przy
obrzeżu chodnika od strony jezdni, w sposób niepowodujący zakłóceń w ruchu pieszym.
§ 3. Mycie i naprawa pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi może
odbywać się wyłącznie na terenach nie służących do użytku publicznego oraz pod warunkiem, że powstające
odpady będą gromadzone w pojemnikach, a ścieki nie będą odprowadzane do zbiorników wodnych, rzek i ujęć
wody pitnej.
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Rozdział 2.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych
na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki
rozmieszczania tych
pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym
§ 4. 1. Określa się rodzaje i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:
1) do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości służą pojemniki i worki foliowe:
a) w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej:
- do gromadzenia papieru: pojemniki o pojemności 120 dm3 lub worki foliowe o pojemności 120 dm3
koloru niebieskiego oznaczone napisem „Papier”;
- do gromadzenia szkła: pojemniki o pojemności 120 dm3 lub worki foliowe o pojemności 80 dm3
koloru zielonego oznaczone napisem „Szkło”;
- do gromadzenia metali i tworzyw sztucznych: pojemniki o pojemności 120 dm3 lub worki foliowe
o pojemności 120 dm3 koloru żółtego oznaczone napisem „Metale i tworzywa sztuczne”;
- do gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji: pojemniki o pojemności 120 dm3
brązowego oznaczone napisem „Bio”;

koloru

- do gromadzenia odpadów paleniskowych ( popiół, żużel ): pojemniki o pojemności 120 dm3;
- do gromadzenia odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne: pojemniki
o pojemności 120 dm3;
- do gromadzenia odpadów zmieszanych: pojemniki o pojemności 120 dm3,
b) w zabudowie wielorodzinnej:
- do gromadzenia papieru: dla każdego lokalu mieszkalnego pojemniki o pojemności
120 dm3 lub worki foliowe o pojemności 120 dm3 koloru niebieskiego oznaczone napisem
„Papier”;
- do gromadzenia szkła: dla każdego lokalu mieszkalnego pojemniki o pojemności 120 dm3 lub worki
foliowe o pojemności 80 dm3 koloru zielonego oznaczone napisem „Szkło”;
- do gromadzenia metali i tworzyw sztucznych: dla każdego lokalu mieszkalnego pojemniki
o pojemności 120 dm3 lub worki foliowe o pojemności 120 dm3 koloru żółtego oznaczone napisem
„Metale i tworzywa sztuczne”;
- do gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji: dla każdego lokalu mieszkalnego pojemniki
o pojemności 120 dm3 koloru brązowego oznaczone napisem „Bio”;
- do gromadzenia odpadów paleniskowych ( popiół, żużel ): dla każdego lokalu mieszkalnego
pojemniki o pojemności 120 dm3;
- do gromadzenia odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne: dla
każdego lokalu mieszkalnego pojemnik o pojemności 120 dm3;
- do gromadzenia odpadów zmieszanych: pojemniki o pojemności 120 dm3 i 7 000 dm3 (KP-7),
2) do gromadzenia odpadów komunalnych na drogach publicznych służą kosze uliczne o minimalnej
pojemności 35 dm3 rozmieszczone w odległości 50 m od siebie.
2. Pojemniki i worki foliowe przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie
nieruchomości należy umieszczać w miejscu umożliwiającym dostęp przedsiębiorcy odbierającemu odpady
przy wejściu na teren nieruchomości lub wystawiać w dniu odbioru odpadów przed wejściem na teren
nieruchomości. Pojemniki należy utrzymywać w stanie zapewniającym ich szczelność, a także czystość
poprzez dezynfekcję i dezynsekcję w miarę potrzeb.
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Rozdział 3.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 5. 1. Ustala się minimalną częstotliwość pozbywania się poszczególnych rodzajów odpadów:
1) papier: raz w miesiącu;
2) szkło: raz w miesiącu;
3) metale i tworzywa sztuczne: raz w miesiącu;
4) odpady ulegające biodegradacji:
a) w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej: raz w miesiącu;
b) w zabudowie wielorodzinnej: w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 kwietnia raz w miesiącu,
w pozostałym okresie dwa razy w miesiącu;
5) przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
zużyte opony: dwa razy w roku;
6) odpady paleniskowe ( popiół, żużel ): dwa razy w roku w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 30 kwietnia,
7) odpady zmieszane: raz w miesiącu.
2. Przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone, odpady budowlane
i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne oraz odpady paleniskowe mogą być przekazywane do punktu
selektywnej zbiórki odpadów.
3. Odpady gromadzone w koszach ulicznych odbierane są raz w tygodniu.
4. Nieczystości ciekłe z terenu nieruchomości należy usuwać z częstotliwością zapobiegającą przepełnieniu
zbiornika, nie rzadziej niż dwa razy do roku.
Rozdział 4.
Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 6. 1. Zwiększenie udziału odpadów zbieranych w sposób selektywny w ogólnym strumieniu odpadów
komunalnych odbieranych z terenu nieruchomości.
2. Zapobieganie mieszaniu odpadów zebranych w sposób selektywny.
3. Wdrażanie systemu zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji poprzez kompostowanie
w przydomowych kompostownikach w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej.
4. Regionalną instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych dla Gminy Dubienka jest Zakład
Przetwarzania Odpadów Komunalnych regionu chełmskiego.
Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 7. 1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia dla ludzi lub uciążliwości dla
otoczenia.
2. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest możliwe pod warunkiem, że właściciel lub opiekun psa
wyprowadza psa na smyczy, a psa rasy agresywnej – na smyczy i z założonym kagańcem.
3. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych
przez te zwierzęta w miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku.
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Rozdział 6.
Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich
na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
§ 8. 1. Wprowadza się zakaz chowu i utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej zajętych pod budownictwo wielorodzinne, rekreacyjne, zakłady produkcyjne oraz
placówki handlowe i usługowe, a także instytucje użyteczności publicznej.
2. Na terenach zajętych pod budownictwo jednorodzinne dopuszcza się utrzymywanie zwierząt
gospodarskich pod warunkiem, że nie sprawia to uciążliwości dla otoczenia.
Rozdział 7.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§ 9. 1. Deratyzację należy przeprowadzać na terenach zabudowy wielorodzinnej, w placówkach żywienia
zbiorowego, w zakładach produkcji żywności oraz w placówkach handlowych, a także w obiektach
użyteczności publicznej w okresie od dnia 15 października do dnia 15 listopada każdego roku.
2. Deratyzację w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej należy przeprowadzać w miarę potrzeb.

