
 

 

UCHWAŁA NR VII.204.2017 

RADY GMINY SPICZYN 

z dnia 4 października 2017 r. 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Spiczyn 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 stawy z dnia 8 marca 1990 r. ustawy o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289), po zasięgnięciu opinii Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęcznej, Rada Gminy Spiczyn uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Spiczyn", stanowiący 

załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Traci moc uchwała Nr VII.157.2017 Rady Gminy Spiczyn z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Spiczyn (Dz. U. Woj. Lub. z 2017 r. poz. 895). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Spiczyn 

 

 

Joanna Dejko 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 8 listopada 2017 r.

Poz. 4277



Załącznik do Uchwały Nr VII.204.2017 

Rady Gminy Spiczyn 

z dnia 4 października 2017 r. 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY SPICZYN 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1.  Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Spiczyn, zwany dalej Regulaminem, 

określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Spiczyn. 

Rozdział 2. 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§ 2. 1.  Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie na ich terenie czystości i porządku przez 

prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych z podziałem na frakcje: 

•papier i tektura, 

•metale, 

•tworzywa sztuczne, 

•opakowania wielomateriałowe, 

•szkło, 

•odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, 

•odpady zielone, 

•przeterminowane leki, 

•chemikalia, 

•zużyte baterie i akumulatory, 

• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

•meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

•odpady budowlane i rozbiórkowe, 

•zużyte opony, 

•popioły z palenisk domowych, 

2. Odpady, o których mowa w ust.1 należy zbierać i gromadzić z chwilą ich powstania, uprzednio poddając 

je segregacji. 

3. Odpady określone w ust. 1 odbierane są w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi rodzajami 

odpadów zbieranych selektywnie. 

4. Przeterminowane leki należy umieszczać w przeznaczonym do tego celu specjalistycznym pojemniku 

znajdującym się w Aptece w Kijanach. 

5. Chemikalia (np. farby, lakiery, przeterminowane środki ochrony roślin) wydzielone z odpadów 

komunalnych powstałych w związku z bytowaniem człowieka, należy przekazywać przedsiębiorcy 

odbierającemu odpady komunalne do pojemnika specjalistycznego znajdującego się na byłym placu GS „SCh” 

w miejscowości Spiczyn. 

6. Zużyte baterie i akumulatory powstające w gospodarstwie domowym należy przekazać do punktu zbiórki 

wskazanego przez Gminę w harmonogramie odpadów komunalnych. Zużyte baterie można umieszczać 

w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych pojemnikach znajdujących się na terenie placówek 

oświatowych. 
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7. Papier i tekturę, szkło, tworzywo sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające 

biodegradacji oraz popiół paleniskowy należy gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach lub 

workach na terenie nieruchomości, na której powstał ten rodzaj odpadu. W przypadku nieruchomości 

zabudowanych budynkami wielolokalowymi należy umieszczać wyżej wymienione frakcje odpadów 

w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych kontenerach/ pojemnikach. 

8. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach domowych należy przekazywać 

na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 

(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1688) do punktów zbierania zorganizowanych przez sprzedawców tego sprzętu lub 

do punktu zbiórki wskazanego przez Gminę w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych. 

9. Meble i inne odpady wielkogabarytowe powinny być gromadzone oddzielnie i usuwane w terminach 

wskazanych w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych. 

10. Odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z remontów i innych robót budowlanych, na wykonanie 

których nie jest wymagane pozwolenie na budowę odbierane będą w terminach ustalonych w harmonogramie 

odbioru odpadów komunalnych. 

11. Opony o średnicy do 110 cm odbierane będą w terminach ustalonych w harmonogramie odbioru 

odpadów komunalnych. 

§ 3.  Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymania pojemników do gromadzenia odpadów 

komunalnych w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. 

§ 4.  Właściciele nieruchomości służących do użytku publicznego obowiązani są do uprzątnięcia błota, 

śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń przez odgarnięcie w miejsca nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych 

lub pojazdów. 

§ 5. 1.  Mycie i naprawa pojazdów samochodowych na terenach służących do użytku publicznego, poza 

myjniami i warsztatami naprawczymi jest zabronione. 

2. Zezwala się na mycie pojazdów samochodowych poza myjniami na terenie nieruchomości nie służących 

do użytku publicznego. 

3. Zezwala się na drobne naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi na terenie 

nieruchomości nie służących do użytku publicznego. 

§ 6. 1.  Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku przez dostosowanie 

wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale lub czasowo przebywających na jej terenie. 

2. Przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków powinna zostać dostosowana do ilości mieszkańców 

w sposób zapewniający uzyskanie stopnia oczyszczenia określonego w przepisach odrębnych. 

§ 7. Zarządzający placówkami oświatowymi i opiekuńczymi zapewniają właściwe utrzymanie piaskownic 

w sposób określony w przepisach odrębnych. 

Rozdział 3. 

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 

§ 8. 1.  Pojemniki przewidziane do zbierania odpadów na terenie Gminy to: 

1) kosze uliczne o pojemności 10 l - 20 l, 

2) pojemniki na odpady o pojemności: 120 l, 240 l, 1100 l, 

3) worki z folii LDPE 120 l na frakcje zbierane selektywnie, 

4) kontenery KP-7, 

2. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów komunalnych stosuje się następujące oznakowania 

kolorystyczne pojemników/worków: 

1) zielony z widocznym napisem ,,SZKŁO” – do zbierania szkła i opakowań szklanych, 

2) niebieski z widocznym napisem „PAPIER” – do zbierania papieru, tektury, 

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 3 – Poz. 4277



3) żółty z widocznym napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE” – do zbierania metali, tworzyw 

sztucznych, opakowań wielomateriałowych. 

4) brązowy z napisem „BIO” – do zbierania odpadów zielonych i odpadów ulegających biodegradacji. 

5) czarny z napisem „POPIÓŁ”– do zbierania popiołów. 

3. Na terenie zabudowy jednorodzinnej właściciele nieruchomości zamieszkałych, do selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych stosuje się worki oznaczone jak wyżej, 

4. Nieruchomości z budynkami wielolokalowymi wyposażone w pojemniki/kontenery odpowiednio 

oznakowane na selektywną zbiórkę odpadów o pojemności dostosowanej do potrzeb mieszkańców; 

5. Odpady komunalne, nie zebrane w sposób selektywny, należy gromadzić w pojemnikach lub 

kontenerach. 

1) Na terenie zabudowy jednorodzinnej właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do 

wyposażenia nieruchomości: 

a) w przypadku nieruchomości zamieszkałej przez 1-3 osoby - pojemnik o pojemności nie mniejszej niż 

120 l, 

b) w przypadku nieruchomości zamieszkałej przez 4-6 osób - pojemnik o pojemności nie mniejszej niż 

240 l, 

c) w przypadku nieruchomości zamieszkałej przez więcej niż 6 osób - pojemnik o pojemności nie mniejszej 

niż 240 l i dodatkowo - pojemnik o pojemności 120 l na każde trzy następne osoby; 

2) Na terenie nieruchomości z budynkami wielolokalowymi pojemniki/kontenery odpowiednio oznakowane 

o pojemności dostosowanej do potrzeb mieszkańców; 

3) Właściciele nieruchomości niezamieszkałych prowadzący działalność gospodarczą, zarządzający 

instytucjami publicznymi zobowiązani są dostosować pojemność i ilość pojemników do indywidualnych 

potrzeb. 

4) Specjalistyczny pojemnik 120 l na przeterminowane leki zlokalizowany w Aptece w Kijanach. 

5) Specjalistyczne pojemniki na baterie zlokalizowane w szkołach podstawowych Gminy Spiczyn. 

6) Specjalistyczne pojemniki na odpady wymienione w § 2 ust 8, 9, 10, 11. 

§ 9.  Na terenie nieruchomości pojemniki na odpady należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, 

dostępnym dla pracowników podmiotu odbierającego odpady, bez konieczności otwierania wejścia na teren 

nieruchomości, lub gdy takiej możliwości nie ma należy je wystawić w dniu odbioru przed wejściem na teren 

nieruchomości. 

Rozdział 4. 

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz z terenów użytku publicznego 

§ 10. 1.  Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych: 

1) frakcje zebrane w sposób  selektywny i zmieszane odpady komunalne: 

a) przy zabudowie jednorodzinnej nie rzadziej niż raz w miesiącu, 

b) z nieruchomości zabudowanej budynkami wielolokalowymi nie rzadziej niż raz w miesiącu, 

c) z nieruchomości zabudowanej budynkami wielolokalowymi wyposażonymi w pojemniki 1100 l raz na 

tydzień; 

d) z nieruchomości zabudowanej budynkami wielolokalowymi wyposażonymi w kontener Kp -7 raz na 

miesiąc; 

e) popioły z palenisk domowych w sezonie grzewczym październik – kwiecień raz na miesiąc, 

2) odpady zbierane do mobilnych punktów operatora zbiórki 

a) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - raz w roku; 

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 4 – Poz. 4277



b) meble i inne odpady wielkogabarytowe - raz w roku; 

c) odpady budowlane i rozbiórkowe - dwa razy w roku; 

d) zużyte opony - raz w roku; 

e) zużyte baterie i akumulatory- raz w roku 

3) Dopuszcza się sukcesywne kompostowanie odpadów zielonych i ulegających biodegradacji w miejscu /na 

terenie powstania jeżeli nie powoduje to uciążliwości dla otoczenia i negatywnego oddziaływania na 

środowisko. 

2. Częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych i terenów 

przeznaczonych do użytku publicznego: 

1) odpady komunalne, w tym odpady zgromadzone w koszach ulicznych powinny być usuwane 

systematycznie w terminach uzgodnionych z prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu. 

§ 11. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń. Upoważnionym do 

wykonania usługi jest przedsiębiorca posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Spiczyn. 

2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany zapewnić firmie wywozowej dostęp do urządzeń, do 

gromadzenia nieczystości ciekłych w sposób umożliwiający ich opróżnienie bez narażania na szkody ludzi, 

obiekty bądź pojazdy. 

3. Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych 

obowiązani są do udokumentowania opróżniania zbiorników bezodpływowych przez okazanie faktur 

imiennych za te usługi. 

Rozdział 5. 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 12.  W oparciu o wojewódzki plan gospodarki odpadami podejmowane będą następujące działania: 

•objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych, w tym selektywnym, wszystkich 

mieszkańców gminy; 

•minimalizacja ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania 

w instalacjach regionalnych, przez kompostowanie w przydomowych kompostownikach w zabudowie 

jednorodzinnej i na terenach wiejskich; 

•eliminowanie praktyk nielegalnego składowania odpadów; 

•gmina prowadzi edukację ekologiczną i informacyjną w zakresie prawidłowego gospodarowania 

odpadami komunalnymi  i upowszechniania kompostowania odpadów ulegających biodegradacji. 

§ 13. 1.  Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne przekazuje je obowiązkowo do regionalnej 

instalacji przetwarzania odpadów komunalnych wskazanej w wojewódzkim planie gospodarki odpadami.  

2. Odpady selektywnie zebrane przedsiębiorca przekazuje uprawnionemu podmiotowi celem recyklingu lub 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami. 

Rozdział 6. 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub 

uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczaniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku 

§ 14.  Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do sprawowania nad nimi opieki właściwej 

dla gatunku, szczególnie nie pozostawiania ich bez dozoru, gdy istnieje możliwość opuszczenia pomieszczenia 

lub terenu ogrodzonego. 

§ 15.  Właściciele lub opiekunowie zwierząt są zobowiązani do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń 

pozostawionych przez ich zwierzęta na nieruchomościach służących do użytku publicznego przez umieszczenie 

nieczystości w szczelnych, nie ulegających szybkiemu rozkładowi torbach, które mogą być deponowane 

w pojemnikach do zbierania odpadów zmieszanych. 
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Rozdział 7. 

Wymagania dotyczące utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych 

nieruchomościach 

§ 16. 1.  Zakazuje się chowu i utrzymywania zwierząt gospodarczych na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej w ścisłej zabudowie mieszkaniowej.  

2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej dopuszcza się utrzymywanie zwierząt 

gospodarskich pod warunkiem: 

•posiadania odpowiednich budynków gospodarskich do chowu zwierząt, 

•gromadzenia odpadów i nieczystości powstających podczas chowu zwierząt zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

Rozdział 8. 

Obszary obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania 

§ 17. 1.  Obszarami podlegającymi obowiązkowej deratyzacji - dwa razy w roku - są nieruchomości zajęte 

pod skoncentrowane budownictwo mieszkaniowe, 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. 
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