
UCHWAŁA NR XXV/152/17
RADY GMINY BORZECHÓW

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borzechów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 marca 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz 1289) Rada Gminy Borzechów uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borzechów, stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borzechów.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIII/83/16 Rady Gminy Borzechów z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borzechów.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po 
14 dniach od jej ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Orgasiński
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Załącznik do Uchwały Nr XXV/152/17

Rady Gminy Borzechów

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borzechów

Rozdział 1.
Postanowienia Ogólne

§ 1. 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borzechów, zwany dalej „Regulaminem” 
ustala szczegółowe zasady utrzymania czystości na terenie Gminy.

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) regulaminie - należy przez to rozumieć regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Borzechów;

2) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach;

3) pojemniku bez bliższego określenia - należy przez to rozumieć pojemniki i kontenery na odpady komunalne, 
a także kosze uliczne oraz worki.

4) GPSZOK - rozumie się przez to Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Borzechowie.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości 
poprzez:

1) selektywne zbieranie wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, co najmniej w zakresie 
obejmującym:

a) papier, tektura,

b) metale;

c) tworzywa sztuczne,

d) szkło,

e) opakowania wielomateriałowe,

f) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

g) odpady zielone,

h) popioły,

i) zużyte baterie i akumulatory,

j) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

k) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

l) odpady budowlane i rozbiórkowe,

m) zużyte opony,

n) przeterminowane leki i chemikalia.

2) przekazywanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych uprawnionemu podmiotowi prowadzącemu 
działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy 
Borzechów, który posiada podpisaną umowę z Gminą Borzechów lub do GPSZOK,
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3) zbieranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i przekazywanie ich uprawnionemu 
podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości.

§ 4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania i przekazywania do odbioru wskazanych poniżej 
odpadów w następujący sposób:

1) w zabudowie jednorodzinnej:

a) odpady surowcowe  - w osobnych workach foliowych odpowiedniego koloru,

b) odpady komunalne zmieszane - w osobnym pojemniku;

2) na terenie nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

a) odpady surowcowe  - w osobnych workach foliowych odpowiedniego koloru,

b) odpady komunalne zmieszane - w osobnym pojemniku.

§ 5. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, 
lodu, opadłych liści i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego. 

§ 6. 1. Dopuszcza się mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wyłącznie w miejscach dozwolonych,

a więc:

1) na terenie nieruchomości niesłużącej do użytku publicznego tylko pod warunkiem, że powstające ścieki 
odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych lub 
przydomowych oczyszczalniach ścieków w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane 
bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi;

2) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie 
oznaczonych.

2. Drobne naprawy pojazdów samochodowych dozwolone są poza warsztatami samochodowymi, na terenie 
nieruchomości, gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są gromadzone 
w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich 
utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym

i technicznym

§ 7. 1. Do zbierania odpadów na terenie Gminy przewidziane są:

1) kolorowe worki foliowe o pojemności od 120 l,

2) kosze uliczne o pojemności od 20 l,

3) pojemniki na odpady o pojemności od 120 l do 1100 l,

4) kontenery o pojemności od 5 do 7 m3,

5) inne pojemniki do zbierania odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych,

2. Dla poszczególnych rodzajów odpadów należy zastosować pojemniki lub worki w odpowiednich kolorach:

1) żółtym - z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metale i opakowania,

2) niebieskim - z przeznaczeniem na papier,

3) zielonym – z przeznaczeniem na  szkło,

4) brązowym – z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, z wyłączeniem odpadów zielonych.

3. Wskazane w ust. 1 i 2 pojemniki do zbierania odpadów muszą spełniać wymagania określone w ustawie 
o systemie oceny zgodności lub wymagania Polskich Norm.

4. Wszystkie pojemniki, kontenery lub worki na odpady muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające 
rodzaj gromadzonych odpadów.

Id: 7A02D6A8-A163-4FAE-968C-B832B7554C54. Podpisany Strona 2



5. Dopuszcza się prowadzenie przez właścicieli nieruchomości na terenie nieruchomości, do której posiada 
tytuł prawny kompostowanie odpadów biodegradowalnych i zielonych w przydomowych kompostownikach,

§ 8. 1. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, 
ustala się następującą minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania niesegregowanych 
(zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

1) 1 osoba - o pojemności 120 l,

2) nie więcej niż 6 osób - o pojemności 140 l,

3) 7 osób i więcej - o pojemności 240 l.

2. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, ustala się 
następującą minimalną pojemność worka przeznaczonego do zbierania segregowanych odpadów komunalnych, 
o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1 lit. a-f, jeżeli z takiego worka korzysta - o pojemności 120 l.

§ 9. 1. Dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 
oraz nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, 
a powstają odpady komunalne, ustala się następującą minimalną pojemność pojemnika do zbierania 
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

1) jeżeli zamieszkuje 1 osoba - pojemnik o pojemności 120 l,

2) jeżeli zamieszkuje nie więcej niż 6 osób - pojemnik o pojemności 140 l,

3) jeżeli zamieszkuje 7 osób i więcej - pojemnik o pojemności 240 l,

4) oraz w części niezamieszkałej - pojemnik o pojemności od 120 l do 1100 l, kontener o pojemności 5 m3 lub 
7 m3.

2. Dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz 
nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 
odpady komunalne, ustala się następującą minimalną pojemność worka przeznaczonego do zbierania 
segregowanych odpadów komunalnych, jeżeli z takiego worka korzysta - o pojemności 120 l.

§ 10. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania w sposób nieselektywny 
odpadów komunalnych na drogach publicznych:

1) w terenie niezabudowanym - 20 l, usytuowane w odległości maksymalnie 6 km od kolejnego pojemnika,

2) w terenie zabudowanym - od 10 l do 60 l, usytuowane w odległości maksymalnie 1000m od kolejnego 
pojemnika.

§ 11. 1. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy umieszczać w wydzielonych miejscach na 
terenie nieruchomości, przystosowanych do tego celu zgodnie z odpowiednimi przepisami. Ponadto:

1) pojemniki do zbierania odpadów należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla osób 
korzystających z pojemnika oraz przedsiębiorcy odbierającego odpady, bez konieczności otwierania wejścia na 
teren nieruchomości, do którego możliwy jest dojazd pojazdem do transportu odpadów z zastrzeżeniem pkt. 2,

2) w przypadku braku możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca ustawienia pojemników do zbierania 
odpadów znajdującego się co najmniej 200 m od drogi publicznej, pojemniki należy wystawić w dniu odbioru, 
na chodnik lub drogę publiczną najbliższą danej nieruchomości lub udostępnić w sposób uzgodniony 
z przedsiębiorcą odbierającym odpady (w miejscowości położenia nieruchomości),

3) worki lub pojemniki należy ustawiać tak, aby nie stwarzały one zagrożenia dla innych użytkowników ciągów 
komunikacyjnych, bezpieczeństwu ruchu drogowego, tak aby uniemożliwiać rozrywanie worków przez 
zwierzęta i wywracanie pojemników przez wiatr,

4) pojemniki należy ustawić tak, aby nie utrudniały korzystania z nieruchomości, w szczególności poprzez 
zastawianie ciągów pieszych i jezdnych oraz miejsc parkingowych,

5) pojemniki i worki na odpady zbierane selektywnie należy umieszczać w takich miejscach, aby uniemożliwić 
przedostawanie się do nich wód opadowych lub podsiąkowych do momentu ich odbioru,

6) pojemniki o pojemności powyżej 1100 l oraz kontenery o pojemnościach 5 m3 i 7 m3 powinny być ustawione 
tak, aby umożliwić dojazd do nich samochodu przystosowanego do odbierania odpadów komunalnych.
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2. Worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów należy umieszczać w miejscu ustawiania 
pojemników lub innym miejscu uzgodnionym z odbiorcą odpadów wyłącznie w dniu wskazanym 
w harmonogramie odbioru danego rodzaju odpadów.

§ 12. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników w należytym stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicznym poprzez dokonywanie okresowych przeglądów i konserwacji oraz wymiany 
w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia uniemożliwiającego dalsze użytkowanie.

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

oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 13. 1. Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych oraz selektywnie zbieranych, wymienionych w §3 
ust. 1 pkt 1 lit a-f, od właścicieli nieruchomości będzie odbywał się 1 raz w miesiącu.

2. Kosze uliczne należy opróżniać z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia, 
nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.

3. Odpady komunalne należy odbierać od właścicieli nieruchomości w godzinach 6.00 - 22.00 w dni robocze.

4. Odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy przekazywać do punktów zbierania 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym zlokalizowanych w obiektach handlowych 
zobowiązanych do prowadzenia zbiórki tych odpadów na podstawie przepisów odrębnych, do punktów GPSZOK 
lub przedsiębiorcom prowadzącym okresowe akcje zbierania tych odpadów.

5. Odpady baterii i akumulatorów należy przekazać do GPSZOK, dostarczyć do placówek handlowych 
zobowiązanych do prowadzenia zbiórki tych odpadów na podstawie przepisów odrębnych oraz do innych 
wyznaczonych punktów.

6. Odpady przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych należy dostarczyć do specjalistycznych 
pojemników ustawionych w aptekach lub do GPSZOK.

7. Odpady środków chemicznych, farb i lakierów, zużytych opon, przepracowanych olejów oraz opakowań po 
nich należy dostarczyć do GPSZOK.

8. Odpady wielkogabarytowe (np. meble) i odpady z remontów winny być przekazywane do GPSZOK.

9. Odpady wielkogabarytowe pochodzące z budów, remontów i rozbiórek, na które potrzeba uzyskać 
pozwolenie na budowę oraz które należy zgłosić do właściwego organu, winny być odbierane z terenu 
nieruchomości przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych lub 
przekazywane do GPSZOK po zawarciu oddzielnej umowy na świadczenie dodatkowych usług.

10. Odpady zielone, które nie zostają umieszczone w przydomowych kompostownikach, należy dostarczyć do 
GPSZOK.

11. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości 
w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości, 
gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

12. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości 
co najmniej raz w roku, z zastrzeżeniem ust. 11.

Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub 

uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych dla wspólnego użytku

§ 14. 1. Osoby będące właścicielami lub opiekunami zwierząt domowych są zobowiązane do sprawowania 
właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w tym w szczególności nie pozostawiania bez nadzoru i zapewnienia 
ochrony przed zagrożeniem lub uciążliwością dla innych ludzi.

2. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do usunięcia zanieczyszczeń 
spowodowanych przez te zwierzęta na terenie przeznaczonym do użytku publicznego.

3. Właściciel psa zobowiązany jest do:
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1) dopilnowania aby pies wyprowadzany był na uwięzi w obroży, a w przypadku ras uznawanych za agresywne 
także w kagańcu; zwolnienie psa, rasy nie uznanej za agresywną, z uwięzi jest możliwe tylko na terenach 
zielonych o ile nie ma takiego zakazu,

2) w przypadku pozostawiania psa bez chwilowej opieki pies powinien posiadać kaganiec,

3) zabezpieczenia nieruchomości w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa.

Rozdział 6.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym 

także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub
w poszczególnych nieruchomościach

§ 15. 1.  Wprowadza się całkowity zakaz chowu i utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach

wyłączonych z produkcji rolniczej zajętych pod budownictwo wielorodzinne, instytucje użyteczności

publicznej.

2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, tj. terenach zajętych pod budownictwo

jednorodzinne dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich na własne potrzeby, pod warunkiem, że 
nie sprawia to uciążliwości dla otoczenia i będzie prowadzone z zachowaniem warunków 
sanitarnohigienicznych oraz technicznych.

Rozdział 7.
Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania

§ 16. 1. Obszarami podlegającymi obowiązkowej deratyzacji dwa razy w roku są nieruchomości zajęte pod 
budownictwo mieszkaniowe zagrodowe i jednorodzinne, związane z produkcją, handlem
i magazynowaniem artykułów spożywczych oraz świadczeniem usług bytowych.

2. Ustala się terminy przeprowadzania deratyzacji:

1) w terminie wiosennym od dnia 1 marca do dnia 31 marca,

2) w terminie jesiennym od dnia 1 października do dnia 31 października.

3) w terminie innym niż wymieniony w pkt. 1 i 2, w przypadku wystąpienia takiej potrzeby.
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