
 

 

UCHWAŁA NR XIX/140/2020 

RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM 

z dnia 20 października 2020 r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku  

na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 4  ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Nisku, Rada Miejska w Rudniku nad Sanem uchwala 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem. 

Rozdział I. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, zwany dalej 

„regulaminem” określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Rudnik 

nad Sanem, zgodnie z wymaganiami zawartymi w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach. 

§ 2. 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, 

2) ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 

3) ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, 

4) ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, 

5) ustawie z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, 

6) ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach. 

Rozdział II. 

Wymagania w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych powstałych na 

terenie nieruchomości, uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości 

służących do użytku publicznego oraz mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami 

i warsztatami naprawczymi 

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

z podziałem na: 

1) papier, 

2) szkło, 

3) metale, 
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4) tworzywa sztuczne, 

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

6) bioodpady, 

7) popiół, 

8) odpady budowlane i rozbiórkowe, 

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

11) zużyte opony, 

12) odpady niebezpieczne, 

13) przeterminowane leki i chemikalia, 

14) zużyte baterie i akumulatory, 

15) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku 

przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 

krwi, w szczególności igły i strzykawki, 

16) odpady tekstyliów i odzieży. 

2. Odpady pozostałe po dokonaniu selekcji określonej w ust. 1 zabierane będą jako niesegregowane 

(zmieszane) odpady komunalne. 

3. Do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściciele nieruchomości zamieszkałych 

mogą dostarczyć we własnym zakresie odpady powstające w gospodarstwach domowych wymienione w ust. 1. 

4. Przeterminowane leki z gospodarstw domowych należy dostarczyć do specjalistycznych pojemników 

znajdujących się w aptekach na terenie gminy lub do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

5. Zużyte baterie należy dostarczyć do specjalistycznych pojemników znajdujących się w sklepach, 

urzędach i placówkach oświatowych na terenie gminy lub do punktu selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych. 

§ 4. Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń 

z części nieruchomości służących do użytku publicznego, w tym z chodników oraz gromadzenie tych 

zanieczyszczeń w miejscu umożliwiającym ich zabranie, niepowodującym zakłóceń w ruchu pieszych lub 

pojazdów. 

§ 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie na terenie 

nieruchomości niesłużącej do użytku publicznego – bez użycia środków chemicznych. 

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi może odbywać się pod warunkiem, 

że prace nie będą powodowały zanieczyszczenia wód i gleby. Powstałe podczas napraw odpady powinny być 

gromadzone i usuwane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. 

Rozdział III. 

Rodzaj i minimalna pojemność pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz 

na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników i worków oraz utrzymania 

pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

§ 6. 1. Ustala się następujące rodzaje i minimalne pojemności pojemników lub worków przeznaczonych do 

zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku 

publicznego oraz na drogach publicznych: 

1) kosze uliczne o pojemności nie mniejszej niż 30 l, 

2) pojemniki o pojemności nie mniejszej niż 110 l, 

3) worki foliowe o pojemności nie mniejszej niż 80 l, 

4) kontenery na odpady typu KP o pojemności nie mniejszej niż 4 m
3
, 
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5) pojemniki specjalistyczne na przeterminowane leki i zużyte baterie. 

2. Liczba i pojemność pojemników lub worków, w które jest wyposażona nieruchomość musi być 

dostosowana do ilości wytwarzanych odpadów komunalnych oraz liczby osób z nich korzystających. 

§ 7. 1. Do selektywnej zbiórki odpadów przeznaczone są pojemniki i worki foliowe o następujących 

ujednoliconych kolorach: 

1) niebieski z przeznaczeniem na odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady 

opakowaniowe z tektury, oznaczone napisem „Papier”, 

2) zielony z przeznaczeniem na odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, oznaczone napisem 

„Szkło”, 

3) żółty z przeznaczeniem na odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw 

sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe 

wielomateriałowe, oznaczone napisem „Metale i tworzywa sztuczne”, 

4) brązowy z przeznaczeniem na bioodpady, oznaczone napisem „Bio”, 

5) szary z przeznaczeniem na popiół z palenisk domowych, oznaczone napisem „Popiół”. 

2. W pojemnikach lub workach koloru czarnego należy gromadzić niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne. 

3. Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki 

lub worki przeznaczone do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. 

§ 8. Właściciele nieruchomości zobowiązani są udostępnić pojemniki i worki przeznaczone do zbierania 

odpadów komunalnych na czas odbierania tych odpadów poprzez ich wystawienie poza teren nieruchomości, 

w miejscu umożliwiającym swobodny do nich dojazd i dostęp pracowników przedsiębiorcy odbierającego 

odpady. 

§ 9. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania pojemników w odpowiednim stanie 

sanitarnym, porządkowym i technicznym. 

§ 10. 1. Na terenie zabudowy jednorodzinnej dopuszcza się składowanie bioodpadów w przydomowych 

kompostownikach. Kompostownik powinien być usytuowany na terenie nieruchomości zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

2. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy 

zagospodarowują bioodpady w przydomowych kompostownikach zwolnieni są w całości z obowiązku 

posiadania pojemnika lub worka na te odpady. 

Rozdział IV. 

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

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 11. 1. Rada Miejska w Rudniku nad Sanem na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określa – w uchwale o szczegółowym sposobie i zakresie 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi – częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych – niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów, 

papieru, szkła, metali, tworzyw sztucznych, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, popiołu mając na 

względzie zapisy art. 6r ust. 3b ww. ustawy. 

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości. 

3. Z terenów przeznaczonych do użytku publicznego i przystanków, opróżnianie koszy ulicznych następuje 

w miarę napełnienia pojemników, nie dopuszczając do ich przepełnienia, jednak nie rzadziej niż raz 

w miesiącu. 
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§ 12. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe zobowiązani są do pozbywania 

się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich 

przepełnienia. 

Rozdział V. 

Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami 

§ 13. W celu osiągnięcia określonych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami poziomów recyklingu 

wytwórcy odpadów komunalnych powinni w miarę możliwości: 

1) kupować produkty zapakowane w minimalną ilość opakowań, 

2) kupować produkty w opakowaniach zwrotnych, 

3) używać toreb wielokrotnego użytku, 

4) korzystać z opakowań, pudełek, pojemników, słoików, które nadają się do wielokrotnego użytku, 

5) kompostować bioodpady w przydomowych kompostownikach, 

6) przekazywać stare, nieuszkodzone meble, tekstylia i odzież do ponownego użycia. 

Rozdział VI. 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub 

uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku 

§ 14. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków 

ostrożności, zapewniając ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi. 

2. Wyprowadzanie psa w miejsca przeznaczone do wspólnego użytku jest możliwe pod warunkiem 

sprawowania kontroli nad jego zachowaniem. 

3. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych 

przez zwierzęta w miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku. 

Rozdział VII. 

Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej, w tym także zakaz ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych 

nieruchomościach 

§ 15. 1. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach zabudowy mieszkaniowej 

wielolokalowej. 

2. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem 

w gospodarstwach typu zagrodowego wyposażonych w odpowiednie budynki inwentarskie i inne urządzenia 

spełniające wymogi określone w przepisach odrębnych. 

3. Właściciele zwierząt gospodarskich obowiązani są do gromadzenia i usuwania odpadów oraz 

nieczystości powstających w związku z chowem zwierząt w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami 

sanitarno-epidemiologicznymi. 

4. Właściciel zwierzęcia, które zanieczyściło miejsce przeznaczone do wspólnego użytku obowiązany jest 

do usunięcia zanieczyszczenia. 

Rozdział VIII. 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania 

§ 16. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają: 

1) budynki, w których utrzymywane są zwierzęta gospodarskie, 

2) obiekty gospodarskie i magazynowe wykorzystywane do przechowywania produktów rolnych, 

3) obiekty wykorzystywane do magazynowania, przechowywania i handlu artykułami spożywczymi i rolno-

spożywczymi. 

2. Deratyzacja, o której mowa w ust. 1 powinna być przeprowadzana przynajmniej raz w roku, 

w miesiącach od 1 marca do 30 kwietnia lub od 1 października do 30 listopada oraz każdorazowo w przypadku 

występowania populacji gryzoni na terenie nieruchomości. 
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Rozdział IX. 

Postanowienia końcowe 

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem. 

§ 18. Tracą moc uchwały: 

1) Nr XVII/133/2016 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, 

2) Nr XXVIII/250/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany 

uchwały Nr XVII/133/2016 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 

uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem. 

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

mgr Edward Wołoszyn 
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