
UCHWAŁA NR llIi20!'l8
RADY GMINY ADAMOW

z dnia 28 grudnia 2018 r.

W sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Adamów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt IS, art. 40 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. 220181". poz. 994) oraz art.4ust. li 2ustawy zdnia 13 września 1996 r. outrzymaniu czystości
iporządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitamego w Zamościu Rada Gminy Adamów uchwala, co następuje:

§1.Uchwala się Regulamin utrzymania czystości iporządku na terenie Gminy Adamów, stanowiący
załącznik do uchwały.

§2.Traci moe uchwała NR XIIU128/16 Rady Gminy Adamów zdnia 'iczcrwca 2016r. w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Adamów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Adamów.
§4. Uchwała wchodzi wżycic po upływie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Lubelskiego.
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Załącznik do uchwały Nr III/20/18
Rady Gminy Adamów
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Adamów

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Adamów.
Rozdział 2.

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§2.Właściciele niemchomości zapewniają utrzymanie czystości iporządku na terenie nieruchomości

poprzez:
I. Selektywne zbieranie wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, co najnmiej

w zakresie obejmującym:
1) papier
2) metale
3) tworzywa sztuczne
4) szkło
5) opakowania wielomateriałowe '
6) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji
7) odpady zielone
8) przeterminowane leki i chemikalia
9) zużyte baterie i akumulatory
10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
ll) odpady wielkogabarytowe
12) odpady budowlane i rozbiórkowe
13) zużyte opony
14) popiół z gospodarstw domowych
2. Przekazywanie selektywnie zebranych odpadów uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność

wzakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz podmiotom prowadzącym
punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, umieszczanie odpadów zebranych selektywnie
W ogólnodostępnych pojemnikach iworkach służących do selektywnej zbiórki odpadów lub przekazywanie
odpowiednim podmiotom wtrybie określonym przez właściwe przepisy. Szczegółowy sposób izakres
świadczenia usług wzakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
:zagospodarowania tych odpadów określa uchwała osposobie izakresie świadczenia usług wzakresie
odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości.

3. Zbieranie zmieszanych odpadów komunalnych i przekazywanie ich uprawnionym podmiotom
prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
d §3.W miejscach publicznych odpady komunalne należy gromadzić wpojemnikach lub koszach na
o pady.
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§4. Wyselekcjonowane frakcje odpadów komunalnych, nadające się do odzysku i dalszego wykorzystania
należy umieszczać w odrębnie przeznaczonych do tego celu workach lub pojemnikach.

§ 5. Meble iodpady wielkogabarytowe, odpady budowlane irozbiórkowe oraz metale należy gromadzić
odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych. Odpady te będą odbierane z terenu nieruchomości
w terminach uzgodnionych z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunahre lub mogą zostać przekazane do
punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 6. Chemikalia i opony wydzielone z odpadów komunalnych powstałych w związku z bytowaniem
człowieka będą odbierane z terenu nieruchomości w terminach uzgodnionych z przedsiębiorcą odbierającym
odpady komunalne lub mogą zostać przekazane do punktu selektywnego zbierania odpadów komrmalnych.

§7.Wydzielony zodpadów komunalnych przeznaczony dla gospodarstw domowych zużyty sprzet
elektryczny ielektroniczny należy usuwać z nieruchomości poprzez oddanie podmiotowi zbierającemu zużyty
sprzęt (np. sprzedawcy detalicznemu). Będzie on także odbierany zterenu nieruchomości wtermínach
uzgodnionych zprzedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne lub mogą zostać przekazane do punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§8.Zużyte baterie należy przekazywać placówkom handlowym prowadzącym sprzedaż detaliczną lub
umieszczać wspecjalnych pojemnikach ustawionych na terenie gminy. Zużyte akumulatory należy
przekazywać placówkom handlowym prowadzącym sprzedaż detaliczną lub mogą zostać przekazane do punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§9.Przeterrninowane leki należy gromadzić wspecjalnych pojemnikach ustawionych waptekach lub
winnych wskazanych do tego celu miejscach lub przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych .

§l0. Odpady zielone, które ulegają biodegradacji (pochodzące np. zogrodów) mogą być poddawane
procesowi kompostowania, w celu uzyskania kompostu na własne potrzeby właścicieli nieruchomości lub być
zbierane w worki przystosowane do tego celu iodbierane z terenu nieruchomości w terminach uzgodnionych
z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne. Odpady zielone mogą zastać przekazane do punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ ll. Obowiązek oczyszczania chodników położonych wzdłuż nienrchomości oraz części nieruchomości
służących do użytku publicznego ze śniegu, lodu iirmych zanieczyszczeń winien być realizowany przez
odgarnięcie i usunięcie śniegu i lodu w miejsce niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów.

§ 12.
1. Mycie samochodów, zwyjątkiem samochodów ciężarowych, poza myjniami może się odbywać na

prywatnych terenach wodpowiednich miejscach zzachowaniem podstawowych zasad ochrony środowiska
przy zastosowaniu środków ulegających biodegradacji.

2. Właściciel może dokonywać dorażnych napraw związanych zbieżącą eksploatacja pojazdu
mechanicznego wobrębie nieruchomości, jeżeli czynności te nie mają negatywnego oddziaływania na
środowisko i nie są uciążliwe dla mieszkańców nieruchomości sąsiednich.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych i warunki dotyczące ich rozmieszczania oraz

utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§_ 13. Do zbierania odpadów komunalnych na nieruchomościach oraz terenach przeznaczonych do użytku

publicznego przeznacza się pojemniki, kontenery, worki lub kosze na odpady.
§ 14.

l. Do zbierania odpadów na terenie grniny przewidziane są:
1) worki o pojemności od 60 do 160 l
2) kosze uliczne o pojemności od 10 do 240 l
3) pojemniki na odpady o pojemności od 120 do 240 I
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4) kontenery o pojeirmości od 2m* do 10 mi
5) pizydomowe kompostowniki
2. Dla poszczególnych rodzajów odpadów zbieranych selektywnie należy zastosować pojemniki lub worki

w odpowiednich kolorach:
1) Szkło - worki lub pojemniki koloru zielonego oznaczone napisem "Szkło"
2) Metale i tworzywa sztuczne - worki lub pojemniki koloru żółtego oznaczone napisem "Metale itwoizywa
sztucziie"

3) Papier - worki lub pojemniki koloru niebieskiego oznaczone napisem "Papier"
4) Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów - worki lub pojemniki
koloru brązowego oznaczone napisem "Bio"
3.Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy zbierać wpojemnikach lub workach koloru

czamego oznaczonych napisem "Odpady zinieszanc"
4. Wskazane W ust. I i 2 pojemniki do zbierania odpadów muszą spełniać wymagania określone w ustawie

o systemie oceny zgodności lub wymagania Polskich Norm i współpracować z urządzeniem odbierającym.
S. Wszystkie pojemniki, kontenery lub worki na odpady muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające

rodzaj gromadzonych odpadów.
6. Dopuszcza się prowadzenie przez właścicieli nieruchomości na terenie nieruchomości, do której posiada

tytul prawny kompostowania odpadów biodegradowahiych w przydomowych kompostownikach, które muszą
zapewnić prawidłowy proces kompostowania odpadów wwarunkach tlenowych W okresie całego roku inie
mogą stwarzać uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich.

§ 15. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:
l. w zabudowie jednorodzinnej pojemniki lub worki przeznaczone do zbiórki poszczególnych rodzajów

odpadów o pojemności:
1) 120 ljezeli z takiego pojemnika korzysta 1 - 4 osoby,
2) 2 x 120 I jeżeli z takiego pojemnika korzysta S - 8 osób,
3) dla większej ilości osób należy zwiększyć pojemność pojemników zgodnie ze wskazaniami wymienionymi

W pkt 1 - 2.
2.w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych pojemniki lub worki o pojemności liczonej zgodnie ze

wskazaniami wymienionymi w ust. 1.
3. w budynkach wielorodzinnych dopuszcza się ustawienie kontenerów o pojemności od 2 ma do 10 m3.
4. dla szkół, przedszkoli oraz placówek leczniczych pojemniki o pojemności minimalnie 120 l
5. dla lokali handlowo-gastronomicznych, co najmniej jeden pojemnik o pojemności minimalnie 1201 na

lokal
6. dla lokali gastronomicznych pojeimiiki o pojemności minimalnie 120 l

_ dla zalrładówuzemieśliiiczycli, usługowych iprodukcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych
i socjalnych pojemniki o pojenmości minimalnie 120 l

8. dla terenów pizeznaczonych do publicznego (np. chodniki, przystanki, drogi publiczne, tereny
rekreacyjne) kosze uliczne o pojemności minimalme 101 lub pojenmiki o pojemności minimalnie 120 l.

§ 16. Pojemniki i worki na odpady komunalne należy wystawiać do odbioru W miejscach łatwo dostępnych
dla ich uzytkowników i pracowników prowadzącego działalność w zakresie usuwania odpadów, W sposób
mepowodujący uciążliwości dla mieszkańców i osób trzecich.

§_17. Pojemniki iworki powinny być ustawione w granicy nieruchomości na równej powierzchni, W miarę
możliwości utwardzonej, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota.
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§ 16. Pojemniki i worki na odpady komunalne należy wystawiać do odbioru W miejscach łatwo dostępnych
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§ 18. Kosze uliczne lub pojermiiki, ustawiane przy drogach publicznych, pizystankach komunikacyjnych
oraz innych terenach użytku publicznego, powinny być:

l. rozmieszczone wsposób umożliwiający bezpiecziie iwygodne korzystanie znich dla wszystkich
użytkowników wymienionych terenów,

2. ustawione wmiejscach nie powodujących zagrożenia dla ruchu pojazdów ipieszych oraz
umożliwiających ich opróżnianie,

3.rozmieszczone wodpowiedniej ilości, szczególnie winiejscach odużym natężeniu mchu pieszych
i przebywania znacznej ilości osób,

4. zabezpieczone przed wysypywaniem się zgromadzonych w nich odpadów.
§ 19.
1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników przeznaczonych do zbierania

odpadów komunalnych w należytym stanie sanitarnym.
2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników wnależytym stanie

technicznym poprzez dokonywanie okresowych przeglądów iwnioskowaiiie oich wyinianę wprzypadku
uszkodzenia, uniemożliwiającego dalsze użytkowanie.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu

nieruchomości i z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 20. Zmieszane odpady komunalne oraz odpady zbierane selektywnie o których mowa w § 2 ust. l pkt od

1 do 7 powinny być usuwane z terenu nieruchomości systematycznie W terminach uzgodnionych
z prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunahiych, nie rzadziej niż raz W miesiącu.

§2l. Odpady komunalne októrych mowa w§ 2 ust. 1 pkt od 8 do 14 powinny być usuwane zterenu
nieruchomości wterrninach uzgodnionych zprowadzącyin działalność wzakresie odbierania odpadów
komunalnych, nie rzadziej niż raz na kwartał.

§22. Nieczystości ciekłe należy usuwać znieruchomości z częstotliwością iw sposób gwarantujący, że
nie nastąpi ich wypływ ze zbiornika, zwlaszcza wynikający z jego przepełnienia, który spowodowalby
zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód podziemnych, jednak nie rzadziej niż raz W roku.

§23. Kosze uliczne ipojemniki na terenach przeznaczonych do użytku publicznego powinny być
opróżniaue W miarę potrzeb wyriikających z konieczriości utrzymania czystości ipoiządku na tych tereiiach,
nie rzadziej niż raz wmiesiącu. Częstotliwość opróżniania tych pojemników powinna być dostosowana do
ilości gromadzonych w nich odpadów.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 24. W oparciu o wojewódzki plan gospodarki odpadami podejmowane będą działania, obejmujące:
l. Objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych, w tym zbieraniem selektywnym

wszystkich mieszkańców gininy,
2. Zmniejszeriie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez ich

składowanie,
3. Działania edukacyjno-informacyjne promujące zapobieganie powstawaniu odpadów oraz właściwe

postępowanie z wytworzonymi odpadami,
4. Zwiększenie ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących wsti'umieniu

odpadów komunalnych
5. Całkowite wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów.
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Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążllwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ zs.
l. Właściciele lub opiekunowie zwiemąt domowych są zobowiązani do sprawowania właściwej opieki nad

tymi zwierzętami, w tym w szczególności nie pozostawiauia ich bez dozoru, jeżeli zwierzę nie znajduje się
w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiającym samodzielne
wydostanie się z niego.

2. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do utrzymywania tych zwierząt
w sposób niestwaizający uciążliwości (hałas lub odory) dla osób znajdujących się w sąsiednich lokalach lub
nieruchomościach.

3. Utizymujący gady, ptaki iowady wlokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są
zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia.

§26. Właściciele lub opiekunowie zwierząt są zobowiązani do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń
spowodowanych przez zwierzęta na terenach użytku publicznego.

Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,
w tym zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub W poszczególnych nieruchomościach
§ 27.
l. Wprowadza się zakaz chowu iutizymywania zwierząt gospodai'skich na terenach wyłączonych

z produkcji rolniczej:
l) budownictwa wielcrodziruiego;
2) usług;
3) skoncentrowanego budownictwa jednorodzirmego.
2. W nienichomościach położonych na terenach zabudowy jednorodzinnej dopuszcza się utrzymywanie

w pomieszczeniach wyłącznie poza budynkiem mieszkalnym drobnych zwierząt takich jak: drób, króliki, pod
warunkiem, iż nie będą stwarzaly uciążliwości mieszkańcom nieruchomości sąsiednich.

3. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie jest zobowiązany:
1) nie powodować wobec osób trzecich uciążliwości takich jak hałas, odory itp.,
2) zabezpieczyć nieruchomość przed możliwością opuszczenia jej przez zwierzęta gospodarskie,
3) właściciele zwierząt gospodarskich- mają obowiązek usuwać odchody zwierzęce, resztki karmy lub ściółki
pozostawione na ulicach, placach i w irmych miejscach publicznych.

4) pnie pszczele powirmy znajdować się w odległości 10 m od granicy nieruchomości sąsiedniej, a co
najmniej 30 m od budynków mieszkalnych lub imiych obiektów przezrraczonym na stały pobyt ludzi iod
dróg publicznych.

Rozdział 8.
Obszary obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 28.
1. Właściciele nierrichomości zobowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji na terenie niemchomości:

l) o zabudowie wielorodzinnej, placówek żywienia zbiorowego, placówek oświatowych ikulturalno-
oświatowych, zakładów przetwórstwa spożywczego, obiektów przemysłowych, handlowych, usługowych,
magazynowych, urzędów i biur, zespołów opieki zdrowotnej i opieki społecznej - co najmniej raz w roku,

2) o zabudowie jednorodzimrej - tylko w miarę potrzeb.
2. Ustala się terminy przeprowadzania deratyzacji:
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1) w terrninie wiosemrym od dnia 1 marca do dnia 31 marca,
2) W terminie jesiennym od dnia l pażdzicmika do dnia 31 pażdzicmika
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