
 
 

UCHWAŁA NR XIX/130/2020 
RADY GMINY WYSOKIE 

z dnia 18 września 2020 r. 

w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wysokie” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 - 2a ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) - Rada Gminy Wysokie po zasięgnięciu opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie uchwala, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wysokie”, stanowiący 
załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wysokie. 

§ 3. Traci moc: 

1.Uchwała Nr XIV/97/2016 Rady Gminy Wysokie z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia 
„Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wysokie”(Dz. Urz. Woj. Lub. z 2016 r., 
poz. 2460); 

2.Uchwała Nr XXVII/185/2017 Rady Gminy Wysokie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany 
„Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wysokie” (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2017 r., 
poz. 4054). 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2021 r. 

  
 

Przewodniczacy Rady Gminy 
Wysokie 

 
 

Andrzej Deruś 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 6 października 2020 r.

Poz. 4854



 

 

 

Załącznik do uchwały  
Rady Gminy Wysokie 

Nr XIX/130/2020 
z dnia 18 września 

2020 r. 
 
 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU 

 NA TERENIE GMINY WYSOKIE  

 
Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 

Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Wysokie, zgodnie z wymaganiami art. art. 4 ust. 2 i 2a ustawy z 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) 
 

Rozdział 2 
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie  

nieruchomości 

§ 2. 

1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania, 
następujących rodzajów odpadów: 

1) papieru; 
2) metali; 
3) tworzyw sztucznych; 
4) opakowań wielomateriałowych; 
5) szkła; 
6) bioodpadów w tym również odpady zielone; 
7) popiołów z palenisk domowych; 
8) przeterminowanych leków i chemikaliów; 
9) zużytych baterii i akumulatorów; 
10) zużytych sprzętów elektrycznych i elektronicznych; 
11) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych; 
12) odpadów budowlanych i rozbiórkowych; 
13) zużytych opon; 
14)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; 
15) odpadów niebezpiecznych; 
16) od dnia 01.01.2025 r. odpady z tekstyliów i odzieży  
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2. Pozostałe odpady niewymienione w ust. 1 zbierane są jako niesegregowane (zmieszane) 
odpady komunalne.  
3. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych jest zobowiązany do nieodpłatnego 
odbierania co najmniej następujących odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw 
sztucznych, opakowań wielomateriałowych, szkła, bioodpadów, popiołów z palenisk 
domowych, przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, 
zużytych sprzętów elektrycznych i elektronicznych, mebli i innych odpadów 
wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady 
komunalne, zużytych opon, 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, odpadów niebezpiecznych, od dnia 01.01.2025 r. odpady z tekstyliów i odzieży. 
4. Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny powstający w gospodarstwie domowym należy 
przekazywać do punktu selektywnego zbiórki odpadów komunalnych lub przekazać 
podmiotowi odbierającemu odpady komunalne w terminie określonym w harmonogramie. 
5. Wprowadza się możliwość  kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne 
w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz zwalnia się właścicieli takich nieruchomości, w całości 
lub w części, z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na te odpady. 
6. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi będącymi osobami  
fizycznymi, którzy wskazali w deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi posiadanie przydomowego kompostownika, nie są objęci selektywną zbiórką 
bioodpadów z miejsc ich wytwarzania. Jednak właściciel nieruchomości może nadmiar 
bioodpadów przekazać do punktu selektywnej zbiórki opadów komunalnych nieodpłatnie we 
własnym zakresie.  
7. Kompostowanie polega na przetwarzaniu selektywnie zebranych odpadów zielonych i 
innych bioodpadów oraz wytwarzanie z nich produktu o właściwościach nawozowych lub 
środków wspomagających uprawę roślin, spełniających wymagania określone w przepisach 
odrębnych, lub materiału po procesie kompostowania lub fermentacji dopuszczonego do 
odzysku w procesie odzysku R10, spełniającego wymagania określone w przepisach 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie procesu odzysku 
R10 (Dz. U. z 2015 r. poz. 132). 
8. Wymaga się aby kompostowniki posiadały zabezpieczenia służące nieprzedostawaniu się     
kompostowanego materiału do gleby w miejscu kompostowania. Wielkość kompostownika 
powinna być uzależniona od liczby osób zamieszkujących daną posesję. Podłoże pod 
kompostownikiem powinno być przepuszczalne, zapewniające swobodny odpływ nadmiaru 
wody i dostęp do resztek roślinnych pożytecznym mikroorganizmom.  
9. Obowiązek selektywnego zbierania odpadów przez właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych i niezamieszkałych, o którym mowa w ust. 1 uznaje się za spełniony, gdy 
właściciel selektywnie zbiera i gromadzi w osobnych pojemnikach lub workach, 
usytuowanych na terenie swojej nieruchomości i oddaje do odebrania podmiotowi 
odbierającemu odpady, następujące frakcje odpadów: 
 1)  papier i tekturę;  
 2)  metale i tworzywa sztuczne, w tym opakowania wielomateriałowe; 
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 3)  szkło; 
 4)  bioodpady; 
 5)  popiół 
10. Odpady, o których mowa w ust. 9, właściciele nieruchomości obowiązani są zbierać 
i umieszczać wyłącznie w pojemnikach lub workach niezwłocznie od chwili ich powstania. 
Pojemniki i worki z odpadami powinny być gromadzone w jednym miejscu na terenie 
nieruchomości.  
11. Odpady, określone w ust. 1, są zbierane i odbierane w sposób gwarantujący ich 
niezmieszanie z innymi rodzajami odpadów zbieranych selektywnie oraz ze zmieszanymi 
odpadami komunalnymi. Odpady te należy odbierać z częstotliwością określoną w rozdziale 
4. 
12. Zmieszane odpady komunalne należy gromadzić wyłącznie w zamykanych i szczelnych 
pojemnikach, workach lub kontenerach. 
13. Właściciele nieruchomości są zobowiązani zapewnić pracownikom przedsiębiorcy 
odbierającego odpady dostęp do pojemników w czasie ustalonym w umowie o odbieranie 
odpadów lub w odrębnej uchwale rady gminy, w sposób umożliwiający opróżnienie 
pojemników bez narażenia na szkodę ludzi i mienia. 

 
§ 3. 

1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zobowiązani są uprzątnąć 
błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia z części nieruchomości służących do użytku 
publicznego poprzez ich zebranie i gromadzenie w miejscu, w którym nie będą utrudniały ruchu 
pieszych i pojazdów oraz nie będą stanowiły dla nich zagrożenia polega na usunięciu ich 
w miejsca niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów, umożliwiając ich zebranie 
przez przedsiębiorstwa komunalne. 
2. Nieusunięty w terminie, o którym mowa w ust. 1, lód należy posypać piaskiem lub innym 
stosownym środkiem w celu zlikwidowania jego śliskości. 

§ 4. 

1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod 
warunkiem: 

1) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do 
kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego, 
2) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach 
nieruchomości oraz przy użyciu środków ulegających biodegradacji, 
3) mycie może dotyczyć wyłącznie nadwozia samochodu. 

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się 
wyłącznie pod warunkiem: 

1) niezanieczyszczania środowiska i  gromadzenia powstających odpadów 
w pojemnikach do tego przeznaczonych, 
2) naprawa pojazdów samochodowych nie stwarza uciążliwości dla właścicieli 
sąsiednich nieruchomości. 
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Rozdział 3 
Rodzaje, minimalna pojemność worków i pojemników przeznaczonych do zbierania 

odpadów komunalnych na terenie nieruchomości , w tym na terenach przeznaczonych 
do użytku publicznego oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych 

pojemników i worków i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicznym 

§ 5. 

Określa się następujące rodzaje pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, w tym na terenach 
przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach publicznych: 

1) pojemniki na odpady o pojemności 120 l; 
2) pojemniki na odpady o pojemności 240 l; 
3) pojemniki na odpady o pojemności 1100 l; 
4) pojemniki kontenerowe o pojemności 7000 l; 
6) worki z  tworzywa sztucznego oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do 

każdego  rodzaju odpadu selektywnie zbieranego o pojemności 120 l; 
7) kosze uliczne o pojemności od 35 l   

§ 6. 

1. Określa się minimalną pojemność pojemnika/worka przeznaczonego do zbierania na 
terenie nieruchomości, zmieszanych odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych: 

1)1-4 osób – o pojemności 120 l; 
2) 5- i więcej osób- 120 l, dopuszcza się ustawianie pojemników o pojemności 240 l. 

2. Określa się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie 
nieruchomości niezamieszkałych, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, 
zmieszanych odpadów komunalnych: 

1) urzędy, banki, szkół, przedszkoli pojemniki o pojemności 120 l., dopuszcza się 
ustawienie pojemników o pojemności 240 l. lub 1100 l.; 
2) dla placówek leczniczych pojemniki o pojemności 120 l., dopuszcza się ustawienie 
pojemników o pojemności 240 l.; 
3) dla lokali handlowych i gastronomicznych pojemniki o pojemności 120 l., dopuszcza się 
ustawienie pojemników o pojemności 240 l. lub 1100 l.; 
4) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych pojemniki o pojemności 
120 l., dopuszcza się ustawienie pojemników o pojemności 240 l. lub 1100 l.; 
5) dla cmentarzy pojemniki o pojemności 120 l., dopuszcza się ustawienie pojemników  
o pojemności 240 l., 1100 l. lub kontenera 7000 l. 

§7. 
Dla poszczególnych frakcji odpadów przeznaczone są pojemniki lub worki w odpowiednich 
kolorach opatrzone adresem i danymi kontaktowymi podmiotu odbierającego odpady  
komunalne z terenu Gminy Wysokie oraz opatrzone nadrukiem, na jaki rodzaj odpadu są  
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przeznaczone tj.: 
 1) zielony z napisem „SZKŁO”- do zbierania szła i opakowań szklanych; 
 2) niebieski z napisem „PAPIER”- do zbierania papieru, tektury; 
 3) żółty z napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”- do zbierania metali, 

tworzyw  sztucznych, opakowań wielomateriałowych; 
 4) brązowy z napisem „BIO”- do zbierania bioodpadów; 
 5) szary z napisem „POPIÓŁ”- do zbierania popiołu z palenisk domowych; 
 6) czarny z napisem „ODPADY ZMIESZANE”- do zbierania odpadów zmieszanych 

 

§ 8. 
1.Właściciel nieruchomości zapewnia odpowiedni stan sanitarny, porządkowy i techniczny 
pojemników na odpady komunalne poprzez ich dezynfekcje i czyszczenie ich preparatami 
usuwającymi drobnoustroje oraz nieprzyjemny zapach. 
2. Pojemniki i worki powinny być ustawione przy granicy nieruchomości lub bezpośrednio 
przy ogrodzeniu przed posesją, z wyjątkiem chodników lub innych miejsc przeznaczonych do 
ruchu pojazdów samochodowych lub pieszych, na równej powierzchni, w miarę możliwości 
utwardzonej, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota.  
 

Rozdział 4 
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych 
z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 9. 

1. Odpady komunalne pozbywane są z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z 
częstotliwością raz na miesiąc z zastrzeżeniem poniższych ustępów. 

2. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz bioodpady stanowiące odpady 
komunalne pozbywane są w okresie od kwietnia do października z częstotliwością raz na dwa 
tygodnie. 

3. Odpady z koszy ulicznych i pojemników znajdujących się na terenach przeznaczonych do 
użytku publicznego  pozbywane są z częstotliwością zapobiegającą ich przepełnieniu, jednak 
nie rzadziej niż raz na miesiąc. 

4. Pozbywanie się odpadów komunalnych określonych w §2 ust 3 poprzez dostarczenie ich do 
punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych odbywa się w dniach i godzinach pracy 
tego punktu. 

§ 10. 

1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych 
z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości 
i porządku na nieruchomości. 
2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się 
poprzez ich umieszczenie w odpowiednich pojemnikach, a następnie odebranie ich przez 
odbierającego odpady. 
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3. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do 
zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez 
ich wystawienie poza teren nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich 
dojazd. 

§ 11. 

1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu 
nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do 
gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na 
nieruchomości. 
2. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych 
z terenu nieruchomości co najmniej dwa razy w roku, z zastrzeżeniem ust. 1. 

 
Rozdział 5 

Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami  
 

§ 12. 
W oparciu o wojewódzki plan gospodarki odpadami podejmowane będą działania 
obejmujące:  
1. Zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji, tam, gdzie jest to możliwe, 
poprzez kompostowanie na terenie nieruchomości,  
2. Zwiększanie świadomości społeczeństwa na temat należytego gospodarowania odpadami 
komunalnymi,  
3. Zapewnienie jak najwyższej jakości zbieranych odpadów przez odpowiednie systemy 
selektywnego zbierania odpadów, w taki sposób, aby mogły one zostać w możliwie 
najbardziej efektywny sposób poddane recyklingowi,  
4. Zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców i przedsiębiorców dotyczącej gospodarki 
zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz uregulowaniami prawnymi w tym 
zakresie,  
5. Zmniejszenie udziału zmieszanych odpadów komunalnych w całym strumieniu zbieranych 
odpadów (zwiększenie udziału odpadów zbieranych selektywnie),  
6. Całkowite wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów. 

 
Rozdział 6 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed 
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz zanieczyszczeniem terenów 

przeznaczonych do wspólnego użytku 

 
§ 13. 

1. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, należy:  
1) sprawowania nad nimi opieki właściwej dla gatunku,  
2) nie pozostawiania ich bez dozoru,  
3) zabezpieczenia terenu nieruchomości przed wydostaniem się z niej zwierzęcia,  
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4) umieszczenia przy wejściu na posesje na bramie lub furtce tabliczki ostrzegawczej z    
          informacją, że utrzymywane zwierzę może stanowić zagrożenia dla życia lub zdrowia,  

5) usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez psy i inne zwierzęta  
6) na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku wyprowadzanie psów tylko na 
smyczy, natomiast psów rasy uznawanej za agresywne tylko na smyczy i w kagańcu.  

 
Rozdział 7. 

Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z 
produkcji rolniczej, w tym także zakaz ich utrzymywania na określonych obszarach lub 

w poszczególnych nieruchomościach 
 

§ 14. 
1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być 
utrzymywane jedynie dla potrzeb własnego gospodarstwa domowego pod warunkiem 
spełnienia wymagań określonych w ust. 2.  
2. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie jest zobowiązany:  

1) zapewnić tym zwierzętom odpowiednie pomieszczenia w budynkach oraz właściwe 
warunki bytowania; 
2) nie dopuszczać do powstawania wobec innych osób zamieszkujących na 
nieruchomości lub nieruchomości sąsiednich uciążliwości, w szczególności hałasu, 
odorów,  
3) zabezpieczyć nieruchomość przed możliwością opuszczenia jej przez zwierzęta 
gospodarskie; 
4) usuwać odchody zwierzęce, resztki karmy lub ściółki pozostawione na ulicach, 
placach i innych miejscach publicznych. 
 

Rozdział 8 
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania 

 

§ 15. 

1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do stałego tępienia szczurów w obrębie swojej   
      nieruchomości. 
2.  Ustala się terminy przeprowadzenia deratyzacji: 

1) deratyzację wiosenną, w terminie od dnia 1 marca do dnia 30 marca; 
2) deratyzacja jesienną, w terminie od dnia 1 października do dnia 31 października; 
3) dodatkowo niezwłocznie w każdym przypadku masowego pojawienia się gryzoni. 
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