
UCHWAŁA NR XXVII/229/17
RADY MIEJSKIEJ W NAŁĘCZOWIE

z dnia 23 marca 2017 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nałęczów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250, z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Puławach, Rada Miejska w Nałęczowie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nałęczów w brzmieniu 
określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nałęczowa.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XX/160/16 Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 23 sierpnia 2016 roku 
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nałęczów, Uchwała Nr 
XXIII/190/16 Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 15 grudnia 2016 roku zmieniająca Uchwałę Nr XX/160/16 
Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Nałęczów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2017 roku.

 

Przwewodniczący Rady

Jacek Wilk

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 4 maja 2017 r.

Poz. 2088
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Załącznik do uchwały Nr XXVII/229/17 

Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 23.03.2017 

 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU 

NA TERENIE GMINY NAŁĘCZÓW 

 

ROZDZIAŁ 1 

Postanowienia ogólne  

 

§ 1 

Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nałęczów, 

zgodnie z wymaganiami art. 4 ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.). 

 

ROZDZIAŁ 2 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości  

 

§ 2 

1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do utrzymania czystości i porządku na terenie 

nieruchomości poprzez: 

1) prowadzenie selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów: 

a) papier i tektura; 

b) metale, 

c) tworzywa sztuczne, 

d) opakowania wielomateriałowe;  

e) szkło, 

f) odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, 

g) odpady zielone, 

h) przeterminowane leki, 

i) chemikalia, 

j) zużyte baterie i akumulatory, 

k) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

l) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

m) odpady budowlane i rozbiórkowe, 

n) zużyte opony, 

o) popioły; 

2) zbieranie pozostałych odpadów jako zmieszane odpady komunalne; 

3) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż 

nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej 

służącą do ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Śnieg i lód 

należy zgarniać i pryzmować w miejscach nie powodujących zakłóceń w ruchu pieszych i 
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pojazdów. Zakazuje się zgarniania śniegu, lodu, błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika 

na jezdnię. 

2. Zabrania się mycia pojazdów: 

1) w wodach powierzchniowych, ciekach naturalnych i nad brzegami tych wód w odległości 

mniejszej niż 50 m, 

2) w strefach ochronnych ujęć wody i źródeł naturalnych, a jeżeli strefy ochronne tych wód nie 

zostały wyznaczone - w odległości mniejszej niż 50 m od ujęcia wody lub źródła, 

3) na drogach, placach, parkingach publicznych, w lasach i innych miejscach użyteczności 

publicznej. 

3. Poza myjniami, z wyłączeniem miejsc, o których mowa w ust. 2, dopuszcza się mycie pojazdów 

samochodowych bez użycia detergentów i innych środków chemicznych, 

4. Zabrania się naprawy pojazdów samochodowych, wymiany oleju, płynów chłodzących itp. poza 

warsztatami, garażami samochodowymi, stacjami obsługi, itp. z wyjątkiem przypadków 

awaryjnych, wykluczających możliwość dostarczenia pojazdu do warsztatu, bądź usunięcia 

drobnych usterek technicznych. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania naprawy poza 

warsztatem użytkownik pojazdu zobowiązany jest do niezwłocznego uprzątnięcia miejsca 

wykonania naprawy z ewentualnych odpadów, rozlanych płynów, itp. 

 

§ 3 

1. Ustala się następujące zasady szczegółowe w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania 

i odbierania odpadów: 

1) właściciel nieruchomości zobowiązany jest do prowadzenia selektywnego zbierania 

następujących frakcji odpadów: 

a) papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.), które należy umieszczać 

w odpowiednich pojemnikach (workach) do selektywnej zbiórki odpadów, 

b) metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe które należy umieszczać w 

odpowiednich pojemnikach (workach) do selektywnej zbiórki odpadów; odpady 

opakowaniowe, jeżeli rodzaj materiału na to pozwala, przed wrzuceniem do pojemnika lub 

worka należy zgnieść tak by, zachowały zmniejszoną objętość, opakowania po żywności 

i inne, które uległy zabrudzeniu, należy przed włożeniem do pojemnika lub worka umyć, 

c) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła, które należy umieszczać w odpowiednich 

pojemnikach (workach) do selektywnej zbiórki odpadów, 

d) odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, które 

należy gromadzić oddzielnie od pozostałych odpadów w odpowiednich pojemnikach lub 

workach i przekazywać podmiotowi odbierającemu odpady komunalne; 

e) popiół, który należy gromadzić oddzielnie od pozostałych odpadów w odpowiednich 

pojemnikach lub workach i przekazywać podmiotowi odbierającemu odpady komunalne 

lub prowadzącemu mobilny PSZOK; 

2) powstające w gospodarstwach domowych odpady zielone i inne bioodpady powinny być 

w pierwszej kolejności zagospodarowywane przez mieszkańców we własnym zakresie np. 

poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach lub biogazowniach rolniczych 

na terenach wiejskich oraz kompostownikach przydomowych w zabudowie jednorodzinnej, 
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3) poza granicami administracyjnymi miasta Nałęczów odpady zielone i inne bioodpady, 

w przypadku braku możliwości zastosowania procesów wskazanych w pkt 2, powinny być 

dostarczane do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; 

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy gromadzić oddzielnie od pozostałych 

odpadów komunalnych i: 

a) oddawać podmiotowi zbierającemu zużyty sprzęt (np. sprzedawcy detalicznemu), 

b) dostarczać do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 

c) przekazywać podmiotowi odbierającemu odpady komunalne; 

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe należy gromadzić oddzielnie od pozostałych odpadów 

komunalnych i: 

a) dostarczać do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 

b) przekazywać podmiotowi odbierającemu odpady komunalne; 

6) odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe należy gromadzić oddzielnie od pozostałych 

odpadów komunalnych w taki sposób, aby nie wywoływały niekorzystnego wpływu na 

środowisko w warunkach uniemożliwiających pylenie i dostarczać je do gminnego punktu 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; 

7) przeterminowane leki, chemikalia  (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itd.), zużyte 

baterie i akumulatory oraz zużyte opony należy gromadzić oddzielnie od pozostałych odpadów 

komunalnych i dostarczać do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; 

8) odpady wymienione w pkt 7 mogą być również zagospodarowywane poprzez istniejące 

systemy, 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).  

2. Uznaje się, że właściciel nieruchomości prowadzi selektywną zbiórkę odpadów komunalnych w 

przypadku, gdy odpady wskazane w ust. 1 pkt 1 stanowią, objętościowo, co najmniej 30% ilości 

odpadów zmieszanych odbieranych w danym dniu. 

 

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  

 

§ 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 na 

terenie gminy Nałęczów: 

1) kosze uliczne o minimalnej pojemności 20 l;  

2) pojemniki na odpady o pojemności: 
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a) w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej - 120 l, 240 l, 

b) w zabudowie wielorodzinnej – 1100 l - 7000 l, 

c) nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – 

120 l, 240 l, 1100 l, 7000 l; 

3) należy stosować pojemniki koloru zielonego lub czarnego oznaczone napisem 

„Niesegregowane” lub „Zmieszane”. 

4. Przewiduje się następujące urządzenia do zbierania segregowanych odpadów komunalnych na 

terenie gminy Nałęczów: 

1) w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej worki o pojemności 120l, 

2) w zabudowie wielorodzinnej pojemniki o pojemności od 800 l do 7000 l, 

3) na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady 

komunalne – worki o pojemności 120 l lub pojemniki o pojemności od 800 l do 7000 l, 

4) do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować worki lub pojemniki o następujących 

ujednoliconych kolorach: 

a) żółty oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne” – z przeznaczeniem na metal, 

tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, 

b) niebieski oznaczony napisem „Papier” – z przeznaczeniem na papier i makulaturę, 

c) zielony oznaczony napisem „Szkło” – z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane, 

d) brązowy oznaczony napisem „Bio” – z przeznaczeniem na odpady ulegające 

biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów; 

5) odpady budowlane należy gromadzić w specjalistycznych pojemnikach lub kontenerach, 

uniemożliwiających pylenie. 

5. Zmieszane odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach o minimalnej pojemności, 

uwzględniającej następujące parametry: 

1) w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej: 

a) do 3 osób - pojemnik 120 l, 

b) 4 do 6 osób - pojemnik 240 l lub dwa pojemniki 120 l, 

c) powyżej 6 osób - wielokrotność pojemnika 120 l lub 240 l; 

2) w zabudowie wielorodzinnej: 

a) do 80 osób - pojemnik 1100 l, 

b) powyżej 80 osób - wielokrotność pojemnika 1100 l; 

3) w lokalach handlowych - pojemnik 120 l na lokal; 

4) w punktach handlowych poza lokalem - pojemnik 120 l na każdy punkt; 

5) w ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - pojemnik 120 l na punkt. 

6. Selektywnie zebrane odpady komunalne należy gromadzić w workach lub pojemnikach 

o minimalnej pojemności uwzględniającej następujące parametry: 

1) w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej: 

a) minimum 1 worek o pojemności 120 l z przeznaczeniem na papier i makulaturę, 

b) minimum 1 worek o pojemności 120 l z przeznaczeniem na metal, tworzywa sztuczne 

i opakowania wielomateriałowe, 

c) minimum 1 worek o pojemności 120 l z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane; 

d) minimum 1 pojemnik lub worek, o pojemności 120 l, na odpady ulegające biodegradacji, 

ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, 

e) minimum 1 pojemnik lub worek o pojemności 60 l na popiół; 

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 5 – Poz. 2088



Strona 5 z 9 

 

2) w zabudowie wielorodzinnej: 

a) do 80 osób: 

 minimum 1 pojemnik 800 l  z przeznaczeniem na papier i makulaturę, 

 minimum 1 pojemnik 800 l  z przeznaczeniem na metal, tworzywa sztuczne 

i opakowania wielomateriałowe, 

 minimum 1 pojemnik 800 l z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane, 

 minimum 1 pojemnik 240 l z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, ze 

szczególnym uwzględnieniem bioodpadów; 

b) powyżej 80 osób: 

 wielokrotność pojemnika 800 l z przeznaczeniem na papier i makulaturę, 

 wielokrotność pojemnika 800 l z przeznaczeniem na metal, tworzywa sztuczne 

i opakowania wielomateriałowe, 

 wielokrotność pojemnika 800 l z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane, 

 wielokrotność pojemnika 240 l z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, 

ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów; 

3) w placówkach oświatowych - worek 120 l z przeznaczeniem na papier i makulaturę, worek 

120 l z przeznaczeniem na metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, worek 

120 l z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane na każdych pięćdziesięcioro dzieci 

i pracowników oraz worek 120 l z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, ze 

szczególnym uwzględnieniem bioodpadów; 

4) w lokalach handlowych - worek 120 l z przeznaczeniem na papier i makulaturę, worek 120 l 

z przeznaczeniem na metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, worek 120 l 

z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane oraz worek 120 l z przeznaczeniem na 

odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów na lokal; 

5) w punktach handlowych poza lokalem - worek 120 l z przeznaczeniem na papier i makulaturę, 

worek 120 l z przeznaczeniem na metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, 

worek 120 l z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane oraz worek 120 l 

z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem 

bioodpadów na każdy punkt; 

6) w lokalach gastronomicznych - worek 120 l z przeznaczeniem na papier i makulaturę, worek 

120 l z przeznaczeniem na metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, worek 

120 l z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane oraz worek 120 l z przeznaczeniem na 

odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów na każdych 

dziesięć miejsc konsumpcyjnych; 

7) w ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - worek 120 l z przeznaczeniem na papier 

i makulaturę, worek 120 l z przeznaczeniem na metal, tworzywa sztuczne i opakowania 

wielomateriałowe, worek 120 l z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane na frakcję 

suchą oraz worek 120 l z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym 

uwzględnieniem bioodpadów na punkt; 

8) w zakładach rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń 

biurowych i socjalnych - worek 120 l z przeznaczeniem na papier i makulaturę, worek 120 l 

z przeznaczeniem na metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, worek 120 l 

z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane oraz worek 120 l z przeznaczeniem na 
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odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów na każdych 10 

pracowników; 

9) w hotelach, pensjonatach, domach opieki, obiektach noclegowo turystycznych i miejscach 

krótkotrwałego zakwaterowania - worek 120 l z przeznaczeniem na papier i makulaturę, worek 

120 l z przeznaczeniem na metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, worek 

120 l z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane oraz worek 120 l z przeznaczeniem na 

odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów na każde 

dziesięć miejsc. 

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, peronach kolejowych, w parkach należy 

stosować kosze uliczne o pojemności co najmniej 20 l. Na przystankach komunikacji kosze należy 

lokalizować pod wiatą, a jeśli jej nie ma to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku. 

9. Pojemniki i worki na odpady komunalne należy ustawiać w miejscach łatwo dostępnych dla ich 

użytkowników i pracowników podmiotu prowadzącego działalność w zakresie odbierania 

odpadów, w sposób nie powodujący uciążliwości dla mieszkańców i osób trzecich. 

10. Pojemniki i worki powinny być ustawione w granicy nieruchomości lub bezpośrednio przy 

ogrodzeniu przed posesją, z wyjątkiem chodników lub innych miejsc przeznaczonych do ruchu 

pojazdów samochodowych oraz pieszych. 

 

ROZDZIAŁ 4 

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

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.   

 

§ 5 

1. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych 

z terenu nieruchomości i terenów przeznaczonych do użytku publicznego: 

1) zmieszane odpady komunalne odbierane są: 

a) w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej w granicach administracyjnych miasta 

Nałęczów oraz z posesji nr 1-20 w miejscowości Strzelce - dwa razy w miesiącu; 

b)  w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej poza granicami administracyjnymi miasta 

Nałęczów - raz w miesiącu; 

c) w zabudowie wielorodzinnej - jeden raz w tygodniu; 

d) na terenie nieruchomości na których 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 w granicach administracyjnych miasta 

Nałęczów oraz z posesji nr 1-20 w miejscowości Strzelce - dwa razy w miesiącu; 

b)  w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej poza granicami administracyjnymi miasta 

Nałęczów – jeden raz w miesiącu; 

c) w zabudowie wielorodzinnej - jeden raz w tygodniu; 
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d) na terenie nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy - co najmniej dwa razy 

w miesiącu;  

3) odpady biodegradowalne, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów: 

a) w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej w granicach administracyjnych miasta 

Nałęczów oraz z posesji nr 1-20 w miejscowości Strzelce - dwa razy w miesiącu; 

b) w zabudowie wielorodzinnej - jeden raz w tygodniu; 

4) popiół w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej poza granicami administracyjnymi miasta 

Nałęczów – 6 razy w roku, od miesiąca listopada do miesiąca kwietnia; 

5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz meble i inne odpady wielkogabarytowe 

odbierane są dwa razy do roku zgodnie z ustalonym harmonogramem; 

6) odpady komunalne z terenów przeznaczonych do użytku publicznego usuwane są co najmniej 

raz na dwa tygodnie, przy czym zarządzający obszarem mają obowiązek nie dopuścić do 

przepełnienia koszy i wysypywania się z nich odpadów; 

7) nieczystości ciekłe powinny być usuwane z nieruchomości z częstotliwością gwarantującą, że 

nie nastąpi wypływ ze zbiornika, zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia, a także 

zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód podziemnych, nie rzadziej niż raz do roku. 

2. Liczba pojemników na odpady i ich pojemność musi być dostosowana przez właściciela 

nieruchomości do potrzeb, a ich opróżnianie musi być prowadzone w sposób gwarantujący, że nie 

nastąpi rozkład biologiczny zgromadzonych odpadów komunalnych lub przepełnienie pojemników. 

 

ROZDZIAŁ 5 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

 

§ 6 

Wprowadza się poniższe wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami: 

1) na terenie Gminy Nałęczów funkcjonuje zorganizowany system odbierania odpadów 

komunalnych, w tym system selektywnego zbierania odpadów, uwzględniający hierarchię 

sposobów postępowania z odpadami; 

2) należy zapewnić przepływ strumieni odpadów tj. zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów 

zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania 

do wskazanych instalacji regionalnych; 

3) odpady zebrane selektywnie należy gromadzić i transportować w sposób zapobiegający mieszaniu 

się poszczególnych frakcji odpadów; 

4) należy prowadzić działania na rzecz zapobiegania powstawania odpadów komunalnych, 

w szczególności poprzez tworzenie punktów ponownego użycia lub giełd umożliwiających 

wymianę rzeczy używanych, 

5) należy zapewnić budowę gminnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

6) należy zorganizować w regionach gospodarowania odpadami nowe i rozwijać 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), 
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c) stacjonarne (w ramach punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych) lub mobilne 

punkty zbierania odpadów niebezpiecznych, 

d) regularne odbieranie odpadów niebezpiecznych od mieszkańców prowadzących ich 

selektywne zbieranie przez podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

7) sposób zbierania odpadów musi być odpowiedni dla przyjętych w instalacjach zagospodarowania 

odpadów technologii przekształcania odpadów, do których odpady będą kierowane. 

 

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.    

 

§ 7 

1. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do sprawowania właściwej 

opieki nad tymi zwierzętami, w tym w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru, jeżeli 

zwierzę nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym w sposób 

uniemożliwiającym samodzielne wydostanie się z niego. 

2. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do utrzymywania tych zwierząt 

w sposób nie stwarzający uciążliwości (hałas lub odory) dla osób znajdujących się w sąsiednich 

lokalach lub nieruchomościach. 

3. Utrzymujący gady, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są 

zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia. 

4. Na terenach użytku publicznego psy muszą być wyprowadzane na smyczy lub w kagańcu, a psy 

rasy uznawanej za agresywną - na smyczy i w kagańcu, przy czym wyprowadzanie psów może 

odbywać się wyłącznie pod opieką osób, które zapewnią sprawowanie nad zwierzęciem kontroli. 

Wyprowadzenie psów na smyczy i w kagańcu nie dotyczy zwierząt, u których występują 

przeciwwskazania anatomiczne, zdrowotne, psów wykorzystywanych do celów specjalnych oraz 

psów opiekunów osób niepełnosprawnych oraz psów używanych do dogoterapii, przy czym 

przeciwwskazania do nakładania psom kagańca muszą być stwierdzone przez lekarza weterynarii 

w książeczce zdrowia psa lub w wydanym zaświadczeniu. 

5. Właściciele lub opiekunowie zwierząt są zobowiązani do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń 

spowodowanych przez zwierzęta w pomieszczeniach służących do użytku publicznego, a także na 

terenach użytku publicznego takich jak parki, chodniki, ulice, skwery i zieleńce. 

 

ROZDZIAŁ 7 

Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych 

z produkcji rolniczej, w tym także zakazy ich utrzymywania na określonych obszarach lub w 

poszczególnych nieruchomościach 

 

§ 8 

1. Na obszarze gminy w granicach stref ochronnych A, B i C obowiązują zakazy określone Statutem 

Uzdrowiska Nałęczów przyjętym uchwałą NR X/100/11 roku Rady Miejskiej w Nałęczowie 

z dnia 25 listopada 2011 roku (Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 1.03.2012r. poz. 1079). 
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2. Na innych terenach wyłączonych z produkcji rolnej zwierzęta gospodarskie mogą być 

utrzymywane na prywatnych posesjach jedynie dla potrzeb własnego gospodarstwa domowego. 

3. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie jest zobowiązany: 

1) nie powodować wobec osób trzecich uciążliwości takich jak hałas, odory itp., 

2) zabezpieczyć nieruchomość przed możliwością opuszczenia jej przez zwierzęta gospodarskie, 

3) właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwać powstające odpady i odchody 

zwierzęce w sposób zgodny z prawem i zapisami niniejszego Regulaminu. 

 

ROZDZIAŁ 8 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania  

 

§ 9 

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 dnia 1 marca do dnia 31 marca, 

2) w terminie jesiennym od dnia 1 października do dnia 31 października. 
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