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UCHWAŁA NR XV/85/ 2019
RADY GMINY NIWISKA
z dnia 29 października 2019 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niwiska.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
13 września 1996 r czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.) po zasięgnięciu
opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolbuszowej Rada Gminy Niwiska uchwala, co
następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niwiska” określony
w załączniku stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XIV/80/2019 Rady Gminy Niwiska z dnia 20 września 2019 r. w sprawie
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niwiska.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niwiska.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący
Rady Gminy
mgr Robert Róg
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Załącznik do uchwały Nr XV/85/2019
Rady Gminy Niwiska
z dnia 29 października 2019 r.
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE GMINY NIWISKA

Niwiska 2019 r.
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niwiska,
zgodnie z wymaganiami zawartymi w art. 4 ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.).
§ 2. Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na
terenie Gminy Niwiska.
§ 3. 1. Treść Regulaminu pozostaje w ścisłym związku z pojęciami i definicjami zawartymi w:
1) ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1454 z późn. zm.) ;
2) ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. 2019 r., poz. 701 z późn. zm.);
3) ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. 2019 r., poz. 122 z późn. zm.);
4) ustawie z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2018r.,
poz. 1466 z późn. zm.);
5) z dnia 29 czerwca 2007 roku o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2017r.,
poz. 2132);
2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) mieszkańcu - należy przez to rozumieć osobę fizyczną mającą miejsce zamieszkania na terenie Gminy
Niwiska;
2) gospodarstwie domowym - należy przez to rozumieć gospodarstwo prowadzone przez osobę samodzielnie
zajmującą lokal mieszkalny albo zespół osób (spokrewnionych lub niespokrewnionych) mieszkających,
gospodarujących i utrzymujących się wspólnie.
3) pojemnikach - należy przez to rozumieć także kontenery, worki, kosze uliczne służące do gromadzenia
odpadów.
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 4. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie na ich terenie czystości i porządku oraz
należytego stanu sanitarno-higienicznego poprzez:
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1) Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości z podziałem
na:
a) papier;
b) szkło;
c) tworzywa sztuczne;
d) metale;
e) odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
f) bioodpady.
g) odpady niebezpieczne;
h) przeterminowane leki i chemikalia;
i) igły i strzykawki;
j) zużyte baterie i akumulatory;
k) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
l) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
m) zużyte opony;
n) odpady budowlane i rozbiórkowe;
o) tekstylia i odzież;
p) popiół;
2) utrzymywanie czystości w miejscach ustawienia pojemników do zbierania odpadów komunalnych;
3) uprzątanie błota, lodu i śniegu z części nieruchomości służących do użytku publicznego, w szczególności
dróg, chodników, poprzez ich odgarnięcie w miejsca nie powodując utrudnia dla ruchu pieszych
i pojazdów.
§ 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie na następujących
warunkach:
a) na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego – bez użycia środków chemicznych oraz
w miejscach nie powodujących uciążliwości i zanieczyszczeń środowiska w szczególności pod warunkiem
odprowadzania powstających ścieków do przydomowych oczyszczalni ścieków lub zbiornika
bezodpływowego;
b) na terenach służących do użytku publicznego – tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie
oznaczonych.
2. Prowadzenie napraw pojazdów mechanicznych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się
wyłącznie w zakresie obejmującym drobne naprawy własnych pojazdów mechanicznych oraz pod warunkiem:
a) nie powodowania uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości oraz negatywnego oddziaływania na
środowisko w tym emisji hałasu i spalin;
b) gromadzenia powstających odpadów w pojemnikach do tego przeznaczonych;
c) zabezpieczenia przed przedostawaniem się płynów samochodowych do środowiska.
d) utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.
§ 6. 1. Odpady wymienione w § 4 ust. 1 pkt 1. lit. a-e powinny być zbierane selektywnie, oddzielnie do
odpowiednio oznaczonych worków lub pojemników i przekazywane wyznaczonemu przedsiębiorstwu.
2. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach lub workach
o określonym kolorze i przekazywać wyznaczonemu przedsiębiorstwu.
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3. Na obszarze zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej odpady odbierane są przez wyznaczone
przedsiębiorstwo sprzed nieruchomości zgodnie z wyznaczonym harmonogramem. Właściciel nieruchomości
ma obowiązek wystawiania odpadów przed posesję;
4. Odpady wymienione w § 4 ust. 1 pkt.1 lit. g-n należy przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych. Można przekazywać tam również odpady ulegające biodegradacji, w tym opakowania
ulegające biodegradacji i odpady zielone.
5. Odpady komunalne ulegające biodegradacji, mogą być kompostowane przez właścicieli nieruchomości
we własnym zakresie i na własne potrzeby, jeżeli nie powoduje to uciążliwości dla otoczenia i negatywnego
oddziaływania na środowisko.
6. Odpady w postaci przeterminowanych leków można również umieszczać w odpowiednio oznaczonych
pojemnikach zlokalizowanych w placówkach służby zdrowia wskazanych przez Urząd Gminy Niwiska.
7. Odpady w postaci baterii i akumulatorów można również umieszczać w odpowiednio oznaczonych
pojemnikach zlokalizowanych w budynkach użyteczności publicznej.
8. Tekstylia można również umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych
w miejscach użyteczności publicznej, wskazanych przez Urząd Gminy Niwiska.
9. Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne pochodzące z prac prowadzonych we
własnym zakresie powinny być zbierane w pojemnikach przeznaczonych do gromadzenia tego rodzaju
odpadów udostępnionych przez wyznaczone przedsiębiorstwo. Pojemniki powinny być ustawione w miejscu
nieutrudniającym możliwość korzystania z nieruchomości.
§ 7. Nie należy:
1) umieszczać w pojemnikach na odpady komunalne odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
przeterminowanych leków, chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, zużytych opon, tekstyliów, odpadów wielkogabarytowych, które należy zbierać
oddzielnie i usuwać na zasadach określonych w niniejszej uchwale;
2) umieszczać w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych odpadów pochodzących
z działalności gospodarczej.
Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki
ich rozmieszczenia i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 8. 1. Na terenie Gminy Niwiska do gromadzenia odpadów komunalnych należy stosować następujące
rodzaje pojemników, kontenerów i worków:
1) pojemniki o pojemności: 120 litrów, 240 litrów, 1100 litrów;
2) kontenery na odpady typu KP7;
3) pojemniki i worki na odpady z przeznaczeniem do selektywnej zbiórki odpadów o pojemności
nie mniejszej niż 120 litrów;
4) kosze uliczne na odpady o pojemność minimalnej 60 litrów;
5) kontenery na odpady budowlano - remontowe o pojemności minimalnej 7 m3
6) pojemniki specjalistyczne o różnej pojemności na przeterminowane leki, zużyte baterie, igły i strzykawki,
tekstylia i odzież.
2. Worki i pojemniki powinny być oznaczone nadrukiem, jakiego rodzaju odpady należy w nich gromadzić
oraz winny posiadać następującą kolorystykę:
1) niebieski, oznaczony napisem „Papier”, umożliwiający gromadzenie odpadów z papieru, w tym tektury
oraz odpadów opakowaniowych z papieru i odpadów opakowaniowych z tektury – na papier, oznaczonych
napisem „Papier”;
2) zielony, oznaczony napisem „Szkło”, umożliwiający gromadzenie odpadów ze szkła, w tym odpadów
opakowaniowych ze szkła;
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3) żółty, oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne”, umożliwiający gromadzenie odpadów z tworzyw
sztucznych, w tym odpadów opakowaniowych tworzyw sztucznych, odpadów opakowaniowych
wielomateriałowych oraz odpadów metali, w tym odpadów opakowaniowych z metali;
4) brązowy, oznaczony napisem „Bio”, umożliwiający gromadzenie odpadów ulegających biodegradacji, ze
szczególnym uwzględnieniem bioodpadów;
5) czarny - przeznaczony na zmieszane odpady komunalne.
3. Ilość i objętość pojemników do gromadzenia odpadów. w: które zostanie wyposażona nieruchomość
zamieszkała musi być dostosowana do:
1) liczby mieszkańców korzystających z pojemników;
2) średniej ilości odpadów wytwarzanych przez jednego mieszkańca w ciągu jednego miesiąca, która na
terenie Gminy Niwiska wynosi 60 litrów. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do
wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady, dostosowując pojemność pojemników do swoich
indywidualnych potrzeb uwzględniając następujące normy:
1) dla budynków użyteczności publicznej i placówek oświatowych w tym przedszkoli i żłobków - 2 litry na
każdego pracownika, ucznia, dziecko, jednak co najmniej 1 pojemnik o pojemności 240 litrów;
2) dla lokali handlowych związanych ze sprzedażą produktów spożywczych - 10 litrów na każde
10 m2 powierzchni użytkowej lokalu, jednak co najmniej 1 pojemnik o pojemności 240 litrów;
3) dla lokali handlowych innych niż spożywcze - 10 litrów na każde 10 m powierzchni użytkowej lokalu,
jednak co najmniej 1 pojemnik o pojemności 120 litrów;
4) dla lokali gastronomicznych - 10 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne, jednak co najmniej 1 pojemnik
o pojemności 120 litrów;
5) dla punktów szybkiej konsumpcji - nie mniej niż 120 litrów na punkt;
6) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych - pojemnik 120 litrowy na każdych
10 pracowników
7) dla gospodarstw agroturystycznych, hoteli, domów wypoczynkowych, domków letniskowych - 30 litrów na
łóżko, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 240 litrów;
8) dla cmentarzy - minimum jeden kontener KP7;
9) pojemniki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów w miejscach publicznych powinny posiadać
pojemność nie mniejszą niż 1100 litrów' na każdą frakcję odpadów;
10) do gromadzenia odpadów niebezpiecznych takich jak zużyte baterie i akumulatory oraz przeterminowane
leki dopuszcza się stosowania pojemników o minimalnej pojemności 5 litrów,
4. Dopuszcza się zbieranie komunalnych odpadów zmieszanych w workach, w sytuacji, gdy ilość
wytworzonych odpadów zmieszanych przekracza minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego na ten
rodzaj odpadów.
§ 9. 1. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych należy ustawić na nieruchomości w miejscach
odpowiadających przepisom prawa budowlanego, w sposób nie powodujący uciążliwości i utrudnień dla
mieszkańców nieruchomości oraz osób trzecich.
2. W przypadku, gdy wyznaczenie miejsca zbierania odpadów' nie jest możliwe na terenie nieruchomości,
na której powstają odpady, właściciel nieruchomości obowiązany jest do zapewnienia usytuowania
pojemników na odpady komunalne, na terenie innej nieruchomości na zasadach uzgodnionych z jej
właścicielem.
§ 10. Właściciele nieruchomości zobowiązani są udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania
zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych odpadów na czas odbierania tych odpadów
poprzez ich wystawienie poza teren nieruchomości, w miejscu umożliwiającym swobodny do nich dojazd
i dostęp pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady.
§ 11. Ustala się następujące zasady utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym:

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego

–6–

Poz. 5517

1) właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki w stanie czystości;
2) pojemniki po opróżnieniu nie powinny wydzielać nieprzyjemnych zapachów;
3) pojemniki powinny być w dobrym stanie technicznym, w szczególności nie powinny być uszkodzone
i pozbawione pokrywy.
Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 12. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych:
1) z obszarów zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej nie rzadziej niż:
a) zmieszane odpady komunalne – co 2 tygodnie w okresie od kwietnia do października, raz w miesiącu
w pozostałym okresie,
b) zebrane selektywnie – papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe – raz
w miesiącu w okresie od maja do sierpnia, raz na dwa miesiące w pozostałym okresie,
c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - dwa razy w roku lub należy samodzielnie dostarczyć do
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;
d) odpady wielkogabarytowe, zużyte opony - dwa razy w roku lub należy samodzielnie dostarczyć do
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;
e) odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, w tym odpadów
zielonych - należy poddawać kompostowaniu na terenie nieruchomości w przydomowych
kompostownikach, a w przypadku braku możliwości kompostowania należy je gromadzić w workach,
które należy wystawić przed posesję - raz na miesiąc z wyjątkiem okresu od 01 kwietnia do
31 października raz na dwa tygodnie lub dostarczyć samodzielnie do Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych;
f) popiół – należy dostarczać samodzielnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
g) odpady budowlane i rozbiórkowe – należy samodzielnie dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych;
h) przeterminowane leki należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych
pojemnikach znajdujących się na terenie placówek służby zdrowia lub samodzielnie dostarczyć do
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;
i) chemikalia, w szczególności farby, lakiery, środki ochrony roślin należy przekazywać do mobilnego
punktu selektywnego zbierania odpadów, odbierającego odpady akcyjnie, raz w roku;
j) zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe należy umieszczać w przeznaczonych
do tego celu i specjalnie oznakowanych pojemnikach znajdujących się w budynkach użyteczności
publicznej;
k) akumulatory przemysłowe i samochodowe należy dostarczać do placówek handlowych i usługowych
prowadzących ich sprzedaż bądź wymianę
2) z terenów przeznaczonych do użytku publicznego z terenów mienia komunalnego oraz z
terenów parku i przystanków komunikacji, opróżnianie koszy ulicznych następuje nie rzadziej niż raz
w miesiącu lub w miarę napełnienia pojemników, nie dopuszczając do ich przepełnienia;
3) opróżnianie pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki surowców wtórnych, stojących na
terenach przeznaczonych do użytku publicznego, następuje sukcesywnie w miarę ich zapełnienia, jednak
nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące.
§ 13. 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 nie rzadziej niż raz na 2 miesiące.
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do

opróżniania

osadników

oczyszczalni

4. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie
zlecenia właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał umowę.
Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 14. § 14. 1 Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego wskazuje Gminę. Niwiska do
Regionu Zachodniego.
2. W celu osiągnięcia określonych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami metod zapobiegania
powstawania odpadów komunalnych wytwórcy odpadów komunalnych powinni w miarę możliwości:
1) wybierać produkty, które nie posiadają zbędnych opakowań,
2) wielokrotnie używać opakowań nadających się do danego celu,
3) unikać jednorazowych kubków, talerzy, sztućców i ręczników,
4) kupować i konsumować napoje, pożywienie, środki chemiczne w opakowaniach, które można zwrócić lub
ponownie napełnić,
5) przekazywać zużytą odzież, obuwie i inne przedmioty do ponownego użycia,
6) wybierać produkty trwałe.
Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę
przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 15. 1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi.
2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, zobowiązane są trzymać je na terenie
swojej nieruchomości.
3. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:
1) właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a psy ras dużych
i olbrzymich bądź uznanych za agresywne lub zachowujące się w sposób agresywny - na smyczy
i w kagańcu oraz wyłącznie przez osoby dorosłe,
2) zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu, w miejscach mało
uczęszczanych przez ludzi i tylko wtedy, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej
kontroli nad jego zachowaniem.
4. Przepisy ust. 3 stosuje się odpowiednio do innych zwierząt domowych mogących stanowić zagrożenie
dla ludzi.
5. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych
przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku.
6. Postanowienia ust. 6 nie dotyczą osób niewidomych, korzystających z psów przewodników.
Rozdział 7.
Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich
na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
§ 16. 1. W Gminie Niwiska, na terenach wyłączonych z produkcji rolnej dopuszcza się hodowlę zwierząt
gospodarskich w zabudowie jednorodzinnej i gospodarstwach typu zagrodowego wyposażonych w budynki
inwentarskie, spełniające wymogi określone w przepisach odrębnych.
2. Zwierzęta gospodarskie powinny być utrzymywane w sposób nie powodujący uciążliwości dla osób
zamieszkujących nieruchomości sąsiednie.
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3. Osoby prowadzące hodowlę zwierząt gospodarskich przeciwdziałają zanieczyszczeniom wód
powierzchniowych i podziemnych nieczystościami powstałymi podczas chowu i hodowli zwierząt.
4. Zwierzęta gospodarskie powinny być utrzymywane w pomieszczeniach zamkniętych lub na terenie
ogrodzonych nieruchomości, skutecznie zabezpieczonych przed ich samodzielnym wydostaniem się poza teren
nieruchomości.
Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania
§ 17. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obiekty użyteczności publicznej na terenie gminy Niwiska:
szkoły, punkty przedszkolne, żłobek, Dzienny Dom Opieki „Senior Wigor” w Niwiskach, Gminny Ośrodek
Kultury i Biblioteki w Niwiskach, remizy strażackie, teren oczyszczalni ścieków, tymczasowy azyl dla
bezdomnych psów.
2. Termin przeprowadzania deratyzacji ustala się w zależności od potrzeb, w okresie wiosennym od
15 marca do 15 kwietnia, w okresie jesiennym od 15 października do 15 listopada.

