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Rozdział 1.
POSTANOW IENIA OGÓLNE
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Annopol, zgodnie
z wymaganiami art. 4 ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2012 r. poz. 391).
Rozdział 2.
W YM AGANIA W ZAKRESIE UTRZYM ANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE
NIERUCHOMOŚCI
§ 2. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:
1. Wyposażenie nieruchomości w opisane w niniejszym Regulaminie w Rozdziale 3, urządzenia służące
do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym;
2. Prowadzenie selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów:
papier i tektura;
metale,
tworzywa sztuczne,
opakowania wielomateriałowe;
szkło;
odpady komunalne 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;
3. Pozostałe odpady zbierane są jako zmieszane odpady komunalne tzw. frakcja mokra;
4. Zbieranie odpadów nie podlegających selekcji do pojemników o wielkości i liczbie uzależnionej od liczby
mieszkańców nieruchomości w sposób opisany w niniejszym Regulaminie;
5. Przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych przedsiębiorcy w terminach
wyznaczonych harmonogramem dostarczanym właścicielom nieruchomości;
6. Uprzątanie przez właścicieli nieruchomości, niezwłocznie po opadach: błota, śniegu, lodu z powierzchni
chodników (od granicy nieruchomości do krawędzi chodnika), przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną
część drogi publicznej służącej dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości (przy czym
należy to realizować w sposób nie zakłócający ruchu pieszych i pojazdów), oraz posypanie piaskiem chodnika;
uprzątnięte błoto, śnieg, lód należy złożyć na skraju chodnika, tak by mogły je sprzątnąć służby utrzymujące
w stanie czystości jezdnię; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest
dopuszczalny płatny postój lub parkowanie samochodów; Piasek użyty do tych celów należy usunąć z chodnika
niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania.
7. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wyłącznie w miejscach dozwolonych, a więc:
a) na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego tylko pod warunkiem, że powstające ścieki
odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych,
w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi,
b) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie
oznaczonych;
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8.
Drobne naprawy, a więc wymiana kół, świec zapłonowych, żarówek, uzupełnianie płynów, regulacje,
pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi, na terenie nieruchomości dozwolone są tylko za
zgodą właściciela nieruchomości i tylko wtedy, gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości,
a powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami ustawy;
§ 3. Ustala się następujące zasady szczegółowe w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania
odpadów:
1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do prowadzenia selektywnego zbierania frakcji odpadów
komunalnych jako tzw. frakcja sucha w jednym pojemniku w skład której wchodzą: papier i tektura (w tym
opakowania, gazety, czasopisma, itd.), metal, tworzywo sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło i odpady
opakowaniowe ze szkła;
2. Przekazywanie selektywnie zbieranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz odpadów
zielonych z ogrodów i parków nie jest obowiązkowe ze względu na charakter gminy pod warunkiem, że odpady te
zagospodarowywanie są przez ich właścicieli we własnym zakresie poprzez gromadzenie i przetworzenie ich
w przydomowych kompostownikach. W przypadku braku możliwości ich kompostowania lub braku
kompostownika właściciele odpadów ulegających biodegradacji zobowiązani są dostarczyć je do Gminnego
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
3. Prowadzenie selektywnego zbierania powstających w gospodarstwach domowych: przeterminowanych
leków i chemikaliów (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itd.), zużytych baterii i akumulatorów, zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanoremontowych i rozbiórkowych, zużytych opon obowiązkowe jest we wszystkich rodzajach zabudowy;
4. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz meble i inne odpady wielkogabaiytowe wystawiane są bez
umieszczenia ich w workach. Ten rodzaj odpadów może być dostarczony osobiście przez właściciela
nieruchomości do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
5. Odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe właściciele będą osobiście dostarczać do Gminnego Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Właściciel nieruchomości może zamówić pojemnik na odpady
budowlano - remontowe i rozbiórkowe u przedsiębiorcy (usługa dodatkowo płatna)
6. Właściciel nieruchomości może dostarczyć
Komunalnych następujące rodzaje odpadów:

do

Gminnego

Punktu

Selektywnej

Zbiórki

Odpadów

a) przeterminowane leki;
b) chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itd.);
c) zużyte baterie i akumulatory;
d) zużyte opony
7. Odpady wymienione w pkt. 6 mogą być również zagospodarowywane poprzez istniejące systemy zbierania
odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych, np. w oparciu o:
a) sieci zbierania poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych,
b) placówki handlowe, apteki, zakłady serwisowe oraz punkty zbierania poszczególnych rodzajów odpadów
niebezpiecznych (np. przeterminowane lekarstwa, oleje odpadowe, baterie, akumulatory).
Rozdział 3.
RODZAJE I M INIM ALNA POJEMNOŚĆ POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA
ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ORAZ NA DROGACH
PUBLICZNYCH. W ARUNKI ROZMIESZCZANIA TYCH POJEMNIKÓW I ICH UTRZYMANIA
W ODPOW IEDNIM STANIE SANITARNYM , PORZĄDKOWYM
I TECHNICZNYM.
§ 4 . 1. Odpady komunalne winny być gromadzone w zamkniętych i szczelnych pojemnikach, spełniających
techniczne warunki bezpieczeństwa i higieny sanitarnej.
2. Liczba pojemników na odpady komunalne powinna być wystarczająca do umieszczenia w nich wszystkich
odpadów komunalnych powstających na nieruchomości.
3. Przewiduje się następujące urządzenia do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych (tzw. frakcja
mokra) na terenie gminy Annopol:
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a) kosze uliczne o pojemności od 10 do 70 1;
b) pojemniki na odpady o pojemności:
- w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej - 120 1, 2401,
- w zabudowie wielorodzinnej - 11001, 70001;
- nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy - 1201, 2401, 1100 1, 7000 1;
4. Przewiduje się następujące urządzenia do zbierania segregow anych odpadów kom unalnych na terenie
gminy Annopol:
a) W zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej pojemniki o pojemności minimum 120 1 lub worki o pojemności
minimum 60 1.
b) W zabudowie wielorodzinnej pojemniki o pojemności od 800 1 do 7000 1;
c) Na terenie nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy - pojemniki o pojemności minimum 120 1 lub
worki o pojemności minimum 60 1, lub pojemniki o pojemności od 800 1 do 7000 1;
d) Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować:
Pojemniki z oznaczeniem gromadzonych w nich frakcji lub przeźroczyste (odpowiednio oznaczone)
worki:
- z przeznaczeniem na papier i makulaturę, metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe;
- z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane;
Właściciel nieruchomości powinien mieć możliwość wyposażenia się w pojemnik lub worek
u przedsiębiorstwa zajmującego się odbiorem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych na terenie
gminy Annopol.
e) Odpady budowlane należy gromadzić w specjalistycznych pojemnikach, workach BIG-BAG o poj. 1000L lub
kontenerach, uniemożliwiających pylenie;
5. Zmieszane odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach
o minimalnej pojemności, uwzględniającej następujące normy:
a) W zabudowie zagrodowej
- do 4 osób - pojemnik 120 1;
- od 5 do 10 osób - pojemnik 240 1;
- powyżej 10 osób - wielokrotność pojemnika 120 1 lub 240 1;
b) W zabudowie jednorodzinnej
- do 4 osób - pojemnik 120 1;
- od 4 do 8 osób - pojemnik 240 1;
- powyżej 8 osób - wielokrotność pojemnika 1201 lub 2401;
c) W zabudowie wielorodzinnej
- do 50 osób - pojemnik 1100 1;
- powyżej 50 osób - wielokrotność pojemnika 11001;
d) Na terenach nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne - nie mniej
niż jeden pojemnik o min. poj. 1201.
6. Selektywnie zebrane odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach lub w przeźroczystych,
odpowiednio oznaczonych workach o minimalnej pojemności, uwzględniającej następujące normy:
a)

W zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej:
- minimum 1 worek z przeznaczeniem na papier i makulaturę, metal, tworzywa sztuczne i opakowania
wielomateriałowe;
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- minimum 1 worek na szkło i opakowania szklane;
b) W zabudowie wielorodzinnej:
do 50 osób:
- minimum 1 pojemnik 8001
opakowania wielomateriałowe;

z przeznaczeniem na papier i makulaturę, metal, tworzywa sztuczne

- minimum 1 pojemnik 800 1 z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane;
powyżej 50 osób:
- wielokrotność pojemnika 800 1 z przeznaczeniem na papier i makulaturę, metal, tworzywa sztuczne
i opakowania wielomateriałowe;
- wielokrotność pojemnika 800 1 na szkło i opakowania szklane;
c) Na terenach nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne - nie mniej
niż jeden pojemnik o min. poj. 120 1. lub worki o min. poj 60 1.
7. Punkty 1-6 stosuje się odpowiednio do właścicieli nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości
zamieszkałe, a w części niezamieszkałe.
8. Na chodnikach, przystankach komunikacji publicznej, w parkach należy stosować kosze uliczne
o
pojemności od 10 1 do 75 1. Na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą, a jeśli jej
nie ma to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku;
9. Pojemniki powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym, w szczególności poprzez ich
dezynfekcje i dezynsekcje co najmniej raz do roku, oraz w odpowiednim stanie technicznym, w szczególności
poprzez stałą naprawę ich szczelności;
Rozdział 4.
CZĘSTOTLIW OŚĆ POZBYW ANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH
§ 5. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości i terenów
przeznaczonych do użytku publicznego:
1. Odpady nieselekcjonowane odbierane są:
a) w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej - raz w miesiącu (tereny wiejskie)
b) w zabudowie wielorodzinnej - dwa razy w tygodniu (miasto)
c) w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej - raz w miesiącu (miasto)
d) na terenie nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy - co najmniej dwa razy w miesiącu;
2. Odpady zebrane selektywnie tj. papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.) metal,
tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz szkło i odpady opakowaniowe ze szkła odbierane są:
a) w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej - raz w miesiącu (wieś)
b) w zabudowie wielorodzinnej -dwa razy w miesiącu (miasto);
c) w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej - raz w miesiącu (miasto)
d) na terenie nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy - dwa razy w miesiącu;
3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz meble i inne odpady wielkogabarytowe odbierane są dwa razy
do roku zgodnie z ustalonym harmonogramem.
4. Odpady komunalne z terenów przeznaczonych do użytku publicznego usuwane są dwa raz w tygodniu, przy
czym zarządzający obszarem mają obowiązek nie dopuścić do przepełnienia koszy i wysypywania się z nich
odpadów.
5. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróżniać je
z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia bądź wylewania na powierzchnię terenu, nie
rzadziej niż raz w roku.
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§ 6. Do zbierania okresowo zwiększonej ilości odpadów komunalnych, oprócz typowych pojemników
i kontenerów, mogą być używane odpowiednio oznaczone worki z tworzyw sztucznych, udostępniane przez
przedsiębiorcę świadczącego usługi na wywóz odpadów komunalnych i wcześniejszym uzgodnieniu terminu
i miejsca ich odbioru.
Rozdział 5.
INNE W YM AGANIA W YNIKAJĄCE Z W OJEW ÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI
§ 7. W prowadza się poniższe wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami:
1. Należy objąć zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych wszystkich mieszkańców
najpóźniej do 1 lipca 2013 roku.
2. Podmiot uprawniony, który realizuje zadania odbioru i zagospodarowani odpadów na terenie gminy Annopol
zobowiązany jest do przekazywania ich do Regionu Południowo - Zachodniego województwa lubelskiego,
w którym zorganizowana jest regionalna instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (Kraśnik).
3. Zagospodarowanie odpadów komunalnych powinno polegać następującym zasadom:
- zapewniającym odpowiedni poziom recyklingu
- redukcji składanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
- maksymalnie ograniczający masę odpadów składowanych, zgodnie z zasadą bliskości i najlepszych dostępnych
technik.
4. Należy objąć wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów najpóźniej do 2015
roku.
5. Należy zapewnić przepływ strumienia odpadów tj. zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania do wskazanych instalacji
regionalnych i zastępczych (do czasu wybudowania instalacji regionalnych) zgodnie z uchwalonym planem
gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego.
6. Należy zbierać co najmniej następujące frakcje odpadów komunalnych:
a) odpady zielone z pielęgnacji ogrodów i parków,
b) papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.),
c) odpady opakowaniowe ze szkła (opcjonalnie w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe),
d) tworzywa sztuczne,
e) metale,
i) zużyte baterie i akumulatory,
g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
h) przeterminowane leki,
i) chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itd.),
j) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
k) odpady budowlano - remontowe.
1) Pozostałe frakcje odpadów komunalnych mogą być zbierane łącznie jako zmieszane odpady komunalne lub
jako tzw. frakcja „mokra”.
7. Odpady zebrane selektywnie należy gromadzić i transportować w sposób zapobiegający ich zmieszaniu.
8. Powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji powinny być w pierwszej
kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie np. poprzez kompostowanie
w przydomowych kompostownikach w zabudowie jednorodzinnej i terenach wiejskich.
9. Należy zapewnić budowę gminnych punktów selektywnego gromadzenia odpadów (PSZOK).
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10. Należy zorganizować w regionach gospodarowania odpadami nowe i rozwijać istniejące systemy zbierania
odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych, np. w oparciu o:- sieci zbierania
poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych,- placówki handlowe, apteki, zakłady serwisowe oraz punkty
zbierania poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych (np. przeterminowane lekarstwa, oleje odpadowe,
baterie, akumulatory),- stacjonarne (w ramach PSZOK) lub mobilne punkty zbierania odpadów niebezpiecznych,regularne odbieranie odpadów niebezpiecznych od mieszkańców prowadzących ich selektywne zbieranie przez
podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
11. Sposób zbierania odpadów musi być odpowiedni dla przyjętych w instalacjach zagospodarowania odpadów
technologii przekształcania odpadów, do których odpady będą kierowane.
Rozdział 6.
OBOW IĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZW IERZĘTA DOMOWE I GOSPODARSKIE
§ 8 . 1 . Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do zachowania bezpieczeństwa i środków
ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz zanieczyszczeniem
terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
2. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani
w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru.

są

do

sprawowania

nad

nimi

właściwej

opieki,

§ 9. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, a w szczególności psy należy:
1. Stały skuteczny nadzór nad psami i innymi zwierzętami domowymi,
2. Nie wprowadzanie psów i innych zwierząt domowych do obiektów użyteczności publicznej, placówek
handlowych, na tereny placów zabaw, boisk - postanowienie to nie dotyczy osób korzystających z psówprzewodników,
3. Nie wprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, kąpielisk oraz
na tereny objęte zakazem na podstawie odrębnych uchwał rady gminy;
4. Zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych, w sytuacji, gdy
właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy ono psów ras uznanych za
agresywne;
§ 10. 1. Hodowla zwierząt gospodarskich może być prowadzona w gospodarstwach typu zagrodowego,
wyposażonych w budynki inwentarskie, spełniające wymogi stawiane tym obiektom.
2.
Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany zapewnić gromadzenie i usuwanie
powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie powodując
zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych.
Rozdział 7.
W YM AGANIA ODNOŚNIE UTRZYMYW ANIA ZW IERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH
W YŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ
§ 11. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,
oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, jako wyłączone z produkcji rolnej.
2. Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy także zwartych terenów, zajętych przez budownictwo
wielorodzinne, jednorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, centra handlowe, hotele, strefy przemysłowe,
ogrody działkowe.
3. Na pozostałych terenach wyłączonych
gospodarskich pod następującymi warunkami:

z produkcji

rolnej,

dopuszcza

się

utrzymywanie

zwierząt

a) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.),
b) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska w tym emisje będące jej skutkiem zostaną ograniczone do obszaru
nieruchomości, na której jest prowadzona.
4. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wymienionych w pkt. 3, zobowiązani są przestrzegać
zapisów niniejszego Regulaminu, a ponadto:
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a) przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy do roku
wiosną i jesienią, realizowaną przez podmiot uprawniony;
b) pszczoły trzymać w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej 3 m od granicy nieruchomości w taki sposób,
aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły nadmiernej uciążliwości dla właścicieli nieruchomości
sąsiednich.
Rozdział 8.
OBOWIĄZKOWA DERATYZACJA I TERMINY JEJ PRZEPROW ADZENIA
§ 12. 1. Zarządcy nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi zobowiązani są do
przeprowadzania, co najmniej raz w roku, deratyzacji na terenie nieruchomości. Obowiązek ten, w odniesieniu do
właścicieli budynków jednorodzinnych, może być realizowany tylko w miarę potrzeby.
2. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Burmistrz Annopola określi,
w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, obszary podlegające obowiązkowej
deratyzacji oraz, poprzez zarządzenie, termin jej przeprowadzenia.
3. W przypadku terenów użyteczności publicznej obowiązek ten spoczywa na Gminie Annopol
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