UCHWAŁA NR XVII.87.2019
RADY GMINY WÓLKA
z dnia 4 października 2019 r.
w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wólka”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 - 2a ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r., poz. 1454 z późn. zm.) - Rada Gminy Wólka po
zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie uchwala, co następuje:
§ 1.
Wprowadza się "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wólka", stanowiący
załącznik do uchwały.
§ 2.
Traci moc uchwała Nr XXXVIII.227.2017 Rady Gminy Wólka z dnia 18 września 2017r. w sprawie
uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wólka”(Dz. Urz. Woj. Lub.
z dnia 10 października 2017r., poz. 3880).
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wólka.
§ 4.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubelskiego, nie wcześniej jednak niż 1 stycznia 2020 r.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Wólka
Tomasz Zaborek
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Załącznik do uchwały
Rady Gminy Wólka
Nr XVII.87.2019
z dnia 04.10.2019 r.
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wólka
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1.
Uchwała określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Wólka, zgodnie z wymaganiami art. art. 4 ust. 2 i 2a ustawy z 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r., poz. 1454 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) przeterminowanych leków i chemikaliów;
2) zużytych baterii i akumulatorów;
3) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
4) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;
5) odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne;
6) zużytych opon;
7) bioodpadów stanowiących odpady komunalne;
8) papieru i tektury;
9) szkła bezbarwnego i kolorowego;
10) tworzywa sztucznego;
11) metali;
12) 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;
13) odpadów niebezpiecznych
14) popiołu z gospodarstw domowych.
2. Pozostałe niewymienione w ust. 1 odpady komunalne powstałe na terenie
nieruchomości kwalifikuje się jako zmieszane odpady komunalne.
3. Wprowadza się możliwość kompostowania bioodpadów stanowiących odpady
komunalne w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.
4. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych jest zobowiązany do
nieodpłatnego odbierania co najmniej następujących odpadów komunalnych: papieru, metali,
tworzyw sztucznych, szkła, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, bioodpadów
stanowiących odpady komunalne, odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków
i chemikaliów, odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych
w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji
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i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli
i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon oraz odpadów budowlanych
i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne.
5. Obowiązek selektywnego zbierania odpadów przez właścicieli nieruchomości,
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) metale i tworzywa sztuczne, w tym opakowania wielomateriałowe,
2) papier i tekturę,
3) szkło,
4) bioodpady stanowiące odpady komunalne.
6. 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.
7. Zmieszane odpady komunalne należy gromadzić wyłącznie w zamykanych
i szczelnych pojemnikach lub kontenerach.
§ 3.
Obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości
służących do użytku publicznego, powinien być zrealizowany poprzez ich odgarnięcie
w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów.
§ 4.
1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami jest dozwolone na terenie
nieruchomości nie służącej do użytku publicznego, pod warunkiem że ścieki odprowadzane
są wyłącznie do kanalizacji lub zbiorników bezodpływowych.
2. Właściciel pojazdu może dokonywać napraw poza warsztatami naprawczymi pod
warunkiem, że powstałe odpady będą gromadzone w sposób umożliwiający ich późniejsze
usunięcie zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.
Rozdział 3
Rodzaje, minimalna pojemność, warunki rozmieszczania i utrzymania pojemników
przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz
na drogach publicznych
§ 5.
Określa się następujące rodzaje pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości prywatnych i przeznaczonych do użytku
publicznego oraz na drogach publicznych:
1) pojemniki na odpady o pojemności 120l, 240l i 1100l;
2) pojemniki (KP 5, KP 7, KP 10) o pojemności od 5 do 10 m3;
3) worki z tworzywa sztucznego oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego
rodzaju odpadu selektywnie zbieranego, o rozmiarach 60l, 120l i 240l;
4) kosze uliczne o pojemności od 10 do 90 l.
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§6.
Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów należy zastosować pojemniki lub worki
w następujących kolorach, oznaczone następującymi napisami z przeznaczeniem na
poszczególne frakcje:
1) żółty oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne”- z przeznaczeniem na odpady
metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady
opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
2) zielony oznaczony napisem „Szkło”– z przeznaczeniem na odpady ze szkła, w tym
odpady opakowaniowe ze szkła,
3) brązowy oznaczony napisem „Bio” - z przeznaczeniem na bioodpady stanowiące odpady
komunalne,
4) niebieski oznaczony napisem „Papier” – z przeznaczeniem na odpady z papieru i tektury
oraz odpadów opakowaniowych z papieru i tektury
5) czarny z napisem „POPIÓŁ” – z przeznaczeniem na popiół z gospodarstw domowych
§7.
1. Do zbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości przeznacza się
znormalizowane pojemniki dostosowane do pojazdów służących do ich opróżniania. Odpady
komunalne należy gromadzić w pojemnikach lub workach o pojemności nie mniejszej niż
wynikająca z niżej podanych norm:
1) dla nieruchomości, na której znajduje się budynek jednorodzinny zamieszkały przez nie
więcej niż sześć osób - nie mniej niż jeden pojemnik lub worek o pojemności 120l
2) dla nieruchomości, na której znajduje się budynek jednorodzinny zamieszkały przez więcej
niż sześć osób - nie mniej niż jeden pojemnik lub worek o pojemności 240 l,
3) dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej –
o pojemności 1100 l lub 5 worków o pojemności 240l,

co

najmniej

jeden

pojemnik

2. Właściciel nieruchomości, na której powstają odpady komunalne winien ją wyposażyć
w pojemniki dostosowane do ilości, rodzaju wytwarzanych odpadów i częstotliwości
wywożenia, oraz magazynować odpady komunalne w pojemnikach w taki sposób, aby nie
dopuścić do ich przepełnienia.
§8.
1. Miejsce ustawienia pojemników powinno zapewniać łatwy dostęp dla osób z nich
korzystających, w szczególności osób niepełnosprawnych.
2. Kosze umieszczone przy drogach publicznych, powinny być ustawione w miejscach nie
powodujących zagrożenia dla ruchu pojazdów i pieszych.
3. Uszkodzone lub zniszczone pojemniki właściciel nieruchomości winien niezwłocznie
zastąpić pojemnikami spełniającymi wymogi określone w § 5.
4. Właściciel nieruchomości powinien utrzymywać w czystości miejsca gromadzenia
odpadów, w szczególności zaś powinien uprzątnąć odpady pozostałe po opróżnieniu
pojemników.
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Rozdział 4
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 9.
1. Określa się częstotliwość odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości w następujący sposób:
1) raz na tydzień - od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie
wielorodzinnej;
2) raz na dwa tygodnie - od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie
jednorodzinnej na osiedlu Borek w m. Turka
3) raz na dwa tygodnie - od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie
jednorodzinnej w okresie od 1 kwietnia do 31 października,
4) raz na miesiąc od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie
jednorodzinnej w okresie od 1 listopada do 31 marca.
2. Odbieranie selektywnie zebranych odpadów (tworzywa sztuczne, metale) będzie
prowadzone:
1) raz na tydzień - od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie
wielorodzinnej;
2) raz na miesiąc - od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie
jednorodzinnej na osiedlu Borek w m. Turka
3) raz na miesiąc - od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie
jednorodzinnej
3. Odbieranie selektywnie zebranych odpadów (papier i tektura, szkło) będzie prowadzone:
1) raz na tydzień - od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie
wielorodzinnej;
2) raz na miesiąc - od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie
jednorodzinnej na osiedlu Borek w m. Turka
3) raz na dwa miesiące, w miesiącach: styczeń, marzec, maj, lipiec, wrzesień,
listopad - od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej.
4.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.
5. Niezależnie od ust. 1 meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz popiół odbierane są
przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, w terminach przez niego
określonych, uzgodnionych z wójtem i przekazanych do wiadomości właścicieli poprzez
umieszczenie informacji na stronie internetowej przedsiębiorcy oraz na stronie internetowej
urzędu gminy, przy czym odbiór odpadów będzie się odbywał nie rzadziej niż dwa razy do
roku.
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§ 10.
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
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe oraz zwierzęta gospodarskie
na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
§ 11.
1. Na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku psy mogą być wyprowadzane
tylko na smyczy.
2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania
zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz
w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku.
§ 12
Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich
jest zobowiązany przestrzegać następujących zasad:
1) zabezpieczyć nieruchomość przed możliwością jej opuszczenia przez zwierzęta
gospodarskie,
2) uprzątać zanieczyszczenia z ulicy, placu, chodnika lub drogi pozostawione przez
zwierzęta gospodarskie oraz sprzęt i pojazdy wykorzystywane do obsługi tych zwierząt,

Rozdział 6
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 spożywczych 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.
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Rozdział 7
Wymagania

wynikające

z

wojewódzkiego

planu

gospodarki

odpadami

dla

województwa lubelskiego
§ 14
Gmina zapewnia czystość i porządek na swoim terenie i tworzy warunki niezbędne do ich
utrzymania poprzez zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości.
Gmina ma obowiązek uzyskania do 31 grudnia 2020 r. poziomów odzysku i recyklingu
poszczególnych frakcji odpadów:
50 % poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji
odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło,
70 % poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku odpadów
budowlanych i rozbiórkowych,
System gospodarowania odpadami komunalnymi winien zapewnić zmniejszenie masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:
do 16 lipca 2020 roku do nie więcej niż 35%, w stosunku do masy tych odpadów
wytworzonych w roku 1995.
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