Uchwała Nr XIX/125/2016
Rady Miejskiej
w Tyszowcach
z dnia 22 lipca 2016 r.

w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Tyszowce"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) po
zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Lubelskim
- Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tyszowce"
w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVIII/181/2013 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 16 maja
2013 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Tyszowce" (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2013 r. poz. 3117 z póŜn. zm.).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tyszowiec.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Załącznik
do Uchwały Nr XIX/125/2016
Rady Miejskiej w Tyszowcach
z dnia 22 lipca 2016 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY
TYSZOWCE

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenach
nieruchomości połoŜonych na terenie Gminy Tyszowce.
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 2. 1. Odpady komunalne powstałe na terenie nieruchomości zbierane są selektywnie
z podziałem na frakcje obejmujące następujące rodzaje odpadów:
1) odpady mokre tj. ulegające biodegradacji,
2) odpady tzw. suche w tym:
a) szkło oraz opakowania ze szkła,
b) papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury,
c) tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,
d) metal oraz opakowania z metali,
e) popiół;
3) zuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
4) odpady wielkogabarytowe,
5) zuŜyte opony,
6) przeterminowane leki i chemikalia oraz zużyte baterie i akumulatory,
7) odpady budowlane i rozbiórkowe,
8) pozostałe odpady po selektywnej zbiórce.
2. Pozostałe, niewymienione w ust. 1, odpady komunalne powstałe na terenie nieruchomości
kwalifikuje się jako zmieszane odpady komunalne.
3. Właściciele nieruchomości podejmując działania powodujące lub mogące powodować
powstanie odpadów, o których mowa w ust. 1, powinni je planować i prowadzić w sposób
zapobiegający zmieszaniu powstających odpadów.
§ 3. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych
zanieczyszczeń z części nieruchomości słuŜącej do uŜytku publicznego w tym z chodników
bezpośrednio połoŜonych wzdłuŜ naleŜącej do niego nieruchomości poprzez ich odgarnięcie
w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów.

§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami moŜe odbywać się wyłącznie na
własnej posesji przy uŜyciu czystej wody nie zawierającej substancji chemicznych i obejmować
wyłącznie nadwozie pojazdu.
2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi moŜe odbywać się
wyłącznie w zakresie obejmującym drobne naprawy własnych samochodów oraz pod warunkiem:
1) nie powodowania uciąŜliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości oraz negatywnego
oddziaływania na środowisko, w tym emisji hałasu lub spalin,
2) gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych,
3) zabezpieczenia przed przedostawaniem się płynów samochodowych do środowiska.
Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości, na drogach publicznych oraz warunki
rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym
§ 5. 1. W celu realizacji obowiązku utrzymania czystości i porządku na terenie
nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Tyszowce stosować naleŜy:
1) worki o pojemności co najmniej 35 litrów wykonane z folii polietylenowych LDPE lub HDPE
o grubości dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów, uniemoŜliwiającej rozerwanie się
worka,
2) pojemniki inne niŜ worki, o pojemności co najmniej 60 litrów, wykonane z metalu lub
tworzywa sztucznego.
3) kosze uliczne o pojemności od 10 litrów.
2. Pojemniki, kontenery lub worki na odpady muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające
rodzaj gromadzonych odpadów.
3. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów naleŜy zastosować pojemniki lub worki
w następujących kolorach:
1) zielonym, w zakresie obejmującym pojemniki do gromadzenia szkła,
2) niebieskim, w zakresie obejmującym pojemniki do gromadzenia papieru i tektury,
3) Ŝółtym, w zakresie obejmującym pojemniki do gromadzenia tworzyw sztucznych i metalu,
4) brązowym, w zakresie obejmującym pojemniki do gromadzenia komunalnych odpadów
ulegających biodegradacji (mokre),
5) szarym lub czarnym, w zakresie obejmującym pojemniki do gromadzenia popiołu lub
niesegregowanych odpadów (zmieszane) i pozostałości odpadów po selektywnej zbiórce.
KaŜdy rodzaj z tych odpadów gromadzony winien być w oddzielnym pojemniku tj. popiół –
oddzielny pojemnik, niesegregowane odpady (zmieszane) – oddzielny pojemnik i pozostałości
odpadów po selektywnej zbiórce – oddzielny pojemnik.
4. Pojemniki, o których mowa w ust. 1 pkt 2, powinny posiadać konstrukcję umoŜliwiającą ich
opróŜnianie grzebieniowym, widłowym lub hakowym mechanizmem załadowczym pojazdów
przeznaczonych do odbioru odpadów.
5. Wielkość i ilość pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powinna być
dostosowana do indywidualnych potrzeb właściciela nieruchomości.

§ 6. Określa się minimalną ilość urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych:
1) dla nieruchomości, na której znajduje się budynek jednorodzinny zamieszkały przez nie więcej
niŜ sześć osób - nie mniej niŜ jeden pojemnik o pojemności 120 litrów.;
2) dla nieruchomości, na której znajduje się budynek jednorodzinny zamieszkały przez więcej niŜ
sześć osób - nie mniej niŜ jeden pojemnik o pojemności 240 litrów;
3) dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej – co najmniej jeden pojemnik o pojemności
240 litrów;
4) dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a na których powstają odpady
komunalne - co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 litrów.
Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do uŜytku publicznego
§ 7. Odbieranie odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości będzie prowadzone
z częstotliwością:
1) Zabudowa jednorodzinna:
a) odpady mokre tj. ulegające biodegradacji (w okresie od kwietnia do października):
- część miejska gminy - jeden raz na dwa tygodnie,
- część wiejska gminy - jeden raz na miesiąc,
b) odpady mokre tj. ulegające biodegradacji (w okresie od listopada do marca):
- część miejska gminy - jeden raz na miesiąc,
- część wiejska gminy - jeden raz na dwa miesiące,
c) odpady tzw. suche, w tym szkło, papier i tektura oraz tworzywa sztuczne i metal zebrane
selektywnie - jeden raz na dwa miesiące,
d) popiół zebrany selektywnie, powinien być opróŜniany:
- w okresie od 1 października do 30 kwietnia jeden raz na miesiąc,
- w okresie od 1 maja do 30 września jeden raz na dwa miesiące,
e) odpady suche tj. niesegregowane odpady (zmieszane), pozostałe odpady po selektywnej
zbiórce:
- część miejska gminy - w okresie od kwietnia do października - jeden raz na dwa tygodnie,
- część miejska gminy - w okresie od listopada do marca - jeden raz na miesiąc,
- część wiejska gminy - w okresie od kwietnia do października - jeden raz na miesiąc,
- część wiejska gminy - w okresie od listopada do marca - jeden raz na miesiąc,
f) odpady wielkogabarytowe, opony, zuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - jeden raz na
dwa miesiące,
2) Zabudowa wielolokalowa:
a) odpady mokre tj. ulegające biodegradacji (w okresie od kwietnia do października):
- część miejska gminy - jeden raz na tydzień,
- część wiejska gminy - jeden raz na miesiąc,
b) odpady mokre tj. ulegające biodegradacji (w okresie od listopada do marca):
- część miejska gminy - jeden raz na miesiąc,
- część wiejska gminy - jeden raz na dwa miesiące,
c) odpady tzw. suche, w tym szkło, papier i tektura oraz tworzywa sztuczne i metal zebrane
selektywnie - jeden raz na dwa miesiące,
d) popiół zebrany selektywnie, powinien być opróŜniany:
- w okresie od 1 października do 30 kwietnia jeden raz na miesiąc,
- w okresie od 1 maja do 30 września jeden raz na dwa miesiące,
e) odpady suche tj. niesegregowane odpady (zmieszane), pozostałe odpady po selektywnej
zbiórce:

- część miejska gminy - w okresie od kwietnia do października - jeden raz na tydzień,
- część miejska gminy - w okresie od listopada do marca - jeden raz na miesiąc,
- część wiejska gminy - w okresie od kwietnia do października - jeden raz na miesiąc,
- część wiejska gminy - w okresie od listopada do marca - jeden raz na miesiąc,
f) odpady wielkogabarytowe, opony, zuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - jeden raz na
dwa miesiące.
3) Pojemniki przeznaczone do zbierania popiołu, powinny być opróŜniane:
- w okresie od 1 października do 30 kwietnia jeden raz na miesiąc,
- w okresie od 1 maja do 30 września jeden raz na dwa miesiące.
4) W miarę potrzeby przekazywać osobiście do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych moŜna:
a) przeterminowane leki, chemikalia, zuŜyte baterie, akumulatory,
b) odpady budowlane i rozbiórkowe.
§ 8. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, pozbywają się z terenu
nieruchomości komunalnych odpadów w sposób obejmujący gromadzenie odpadów
w pojemnikach i przekazywanie przedsiębiorcy wpisanemu do rejestru działalności regulowanej,
z którym gmina podpisała umowę na odbieranie i zagospodarowanie odpadów.
§ 9. 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 terenie
nieruchomości, nie rzadziej jednak niŜ raz w roku.
Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 10. 1. System gospodarowania odpadami:
1) na terenie Gminy Tyszowce gospodarka odpadami będzie prowadzona z wykorzystaniem
instalacji regionalnych wyznaczonych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami,
2) system gospodarowania odpadami komunalnymi oparty będzie na selektywnym ich zbieraniu
w którym wykorzystuje się potencjał energetyczny odpadów, a składuje tylko odpady
przetworzone.
2. Przyjęte cele w gospodarce odpadami:
1) zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych
przez składowanie. W stosunku do ilości tych odpadów wytwarzanych w województwie
lubelskim w roku 1995, dopuszcza się do składowania następującej ilości odpadów
ulegających biodegradacji:
- do dnia 16 lipca 2020 r. nie więcej niŜ 35 %.
2) przygotowanie do ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów odpadowych,
przynajmniej takich jak papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło z gospodarstw domowych i w
miarę moŜliwości odpadów innego pochodzenia podobnych do odpadów - z gospodarstw
domowych na poziomie minimum 50 % ich masy do końca 2020 roku,
3) wydzielenie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych i poddanie
procesom odzysku i unieszkodliwiania. Zakłada się następujący rozwój systemu selektywnego
gromadzenia odpadów wielkogabarytowych i uzyskanie następujących poziomów odzysku:
- Rok 2017-80%,
- Rok 2020 - 95%.

4) wydzielenie odpadów budowlano - remontowych ze strumienia odpadów komunalnych
i poddanie ich procesom odzysku i unieszkodliwiania. Przewiduje się następujące pozorny
odzysku odpadów budowlano - remontowych:
- Rok 2017-55%,
- Rok 2020 - 70%.
5) wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych i poddanie ich
procesom unieszkodliwiania. Przewiduje się osiągnięcie następujących poziomów
selektywnego gromadzenia odpadów niebezpiecznych na terenie gminy celem ich przekazania
do centralnych obiektów7 unieszkodliwiania:
- Rok 2017-60%,
- Rok 2020 - 95%.
3. Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego WPGO 2017 dla
gminy Tyszowce został wyznaczony region gospodarki odpadami – Region Południowy oparty o
funkcjonowanie regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK)
prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Łąkowa 13, 23-400
Biłgoraj;
1) Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie gminy,
zobowiązani są do przekazywania co najmniej zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów
zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych do RIPOK zlokalizowanej
w danym rejonie.
2) W przypadku awarii instalacji regionalnej, o której mowa w ust. 3, bądź w stanach
odbiegających od normalnych eksploatacji, dopuszcza się skierowanie strumienia odpadów do
RIPOK, która spełnia funkcję instalacji zastępczej w Regionie.
Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed
zagroŜeniem lub uciąŜliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego uŜytku
§ 11.1 . Zwierzęta domowe, a w szczególności psy i koty powinny być utrzymane tak, aby:
1) nie stwarzały i nie stanowiły zagroŜenia dla zdrowia i Ŝycia ludzi i zwierząt,
2) nie stanowiły uciąŜliwości dla osób trzecich,
3) nie zanieczyszczały terenów przeznaczonych do uŜytku publicznego.
2. Właściciel nieruchomości, po której pies porusza się swobodnie, zobowiązany jest
zabezpieczyć nieruchomość w taki sposób, aby zapobiec moŜliwości wydostania się psa poza jej
granice.
3. Właściciel zwierząt domowych jest zobowiązany do sprzątania zanieczyszczeń
spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach przeznaczonych do uŜytku publicznego,
w szczególności: klatki schodowe, chodniki, ulice, place, parki, place gier i zabaw przez zebranie
zanieczyszczeń do woreczka papierowego lub foliowego i wyrzucenia ich do kosza na odpady.

Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolnej, w tym takŜe zakaz ich utrzymywania na określonych obszarach lub
w poszczególnych nieruchomościach
§ 12. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej chów zwierząt gospodarskich powinien
być usytuowany i prowadzony w sposób:
1) nie pogarszający warunków zdrowotnych ludzi,
2) nie powodujący zagroŜenia dla Ŝycia i zdrowia ludzi,
3) nie powodujący zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody.
2. Ustawienie uli z pszczołami:
a) ule z pszczołami powinny być ustawione co najmniej 10 m od uczęszczanej drogi
publicznej, budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych, a takŜe podwórza oraz
ogrodu innego uŜytkownika;
b) ule z pszczołami ustawione w odległości 3-10 m od wskazanego wcześniej otoczenia
powinny być oddzielone stalą przeszkodą (parkan, mur, krzewy) o wysokości co najmniej 3
m, która powoduje wznoszenie się wylatujących i powracających do ula pszczół nad
pobliskim terenem;
c) od szkół, przychodni, domów opieki i temu podobnych obiektów uŜyteczności publicznej
ule z pszczołami powinny być ustawione w odległość nie mniej niŜ 150 m.
3. Wybiegi dla zwierząt gospodarskich muszą być odpowiednio ogrodzone w sposób
uniemoŜliwiający przedostanie się zwierząt na zewnątrz tych obiektów.
4. Właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwania odchodów zwierzęcych,
pozostałości karmy lub ściółki pozostawionych na ulicach, placach i w innych miejscach
publicznych.
5. Zakazuje się chowu zwierząt gospodarskich:
1) wewnątrz mieszkań i pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi,
2) w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu.
Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy
jej przeprowadzania
§ 13. 1. Obszarami podlegającymi obowiązkowej deratyzacji dwa razy w roku są
nieruchomości zajęte pod skoncentrowane budownictwa mieszkaniowe, związane z produkcją,
handlem i magazynowaniem artykułów spoŜywczych oraz świadczeniem usług bytowych.
2. Ustala się terminy przeprowadzania deratyzacji:
1) w terminie wiosennym od 1 marca do 31 marca,
2) w terminie jesiennym od dnia 1 października do dnia 31 października.
3. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagroŜenie sanitarne, właściciele
nieruchomości obowiązani są niezwłocznie do przeprowadzenia deratyzacji.

