
 

 

                                                                                                                                                                                                                                              

Załącznik do Uchwały 

Nr XVI/87/2020 

Rady Gminy Grabowiec  

z dnia 11 sierpnia 2020 r. 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU 

NA TERENIE GMINY GRABOWIEC 

Rozdział 1. 
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości. 

§ 1 

1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku oraz należyty stan 

sanitarno-higieniczny na terenie nieruchomości poprzez: 

1) wyposażenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w pojemniki do gromadzenia 

odpadów komunalnych zmieszanych (niesegregowanych) o pojemności i liczbie uzależnionej 

od ilości osób zamieszkujących nieruchomość lub przebywających na terenie nieruchomości, 

ilości i rodzaju wytworzonych odpadów oraz utrzymywanie ich w odpowiednim stanie 

sanitarnym, porządkowym i technicznym, 

2) prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych do pojemników lub worków do 

selektywnej zbiórki odpadów. 

2. Właściciele nieruchomości zapewniają uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń 

 z części nieruchomości służących do użytku publicznego poprzez ich zbieranie w miejscu, w którym 

nie będą utrudniały ruchu pieszych i pojazdów oraz nie będą stanowiły dla nich zagrożenia. 

3. Na terenie gminy Grabowiec obowiązuje selektywna zbiórka następujących frakcji odpadów 

komunalnych: 

1) papieru, w tym tektury,  

2) szkła bezbarwnego i kolorowego, 

3) metalu, tworzyw sztucznych i odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, 

4) bioodpadów, 

5) zużytych baterii i akumulatorów, 

6) przeterminowanych leków i chemikaliów, 

7) mebli i odpadów wielkogabarytowych, 

8) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

9) zużytych opon, 

10) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 

11) popiołu z palenisk domowych, 

12) odpady niekwalifikujące 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. 

 

§ 2 

Ustala się następujące oznaczenie pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki 

odpadów: 

1) dla pojemników: 

a) kolor niebieski z napisem „Papier” - na papier i tekturę, 



 

 

b) kolor biały z napisem „Szkło bezbarwne” – na szkło bezbarwne, 

c) kolor zielony z napisem „Szkło kolorowe” - na szkło kolorowe, 

d) kolor żółty z napisem „Metale i tworzywa sztuczne” - na metal, tworzywa sztuczne  

       i odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

e) kolor brązowy z napisem „Bio” - Bioodpady, 

f)  kolor czerwony - na zużyte baterie, 

g) pojemnik ze specjalnym oznaczeniem i zamknięciem - na przeterminowane leki, 

h) pojemnik ze specjalnym oznaczeniem i zamknięciem – na chemikalia, 

i) pojemnik ze specjalnym oznaczeniem i zamknięciem – na popiół z palenisk domowych, 

 dla worków foliowych: 

a) kolor niebieski z napisem „Papier” - na papier i tekturę, 

b)  kolor biały z napisem „Szkło bezbarwne”  - na szkło bezbarwne, 

c) kolor zielony z napisem „Szkło kolorowe”  - na szkło kolorowe, 

d)  kolor żółty z napisem „Metale i tworzywa sztuczne” - na metal, tworzywa sztuczne  

      i odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

e) kolor brązowy z napisem „Bio” - Bioodpady, 

f) kolor czarny – na popiół z palenisk domowych. 
2). Właściciele nieruchomości utrzymują w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsca 

        gromadzenia odpadów poprzez: 

a) gromadzenie odpadów jedynie w wyznaczonych do tego celu miejscach, w taki sposób,         

aby nie dochodziło do ich zmieszania; 

b) dbanie o czystość i porządek na terenie przylegającym do miejsc gromadzenia odpadów      

oraz boksach kontenerowych, w tym nie dopuszczanie do zalegania odpadów na ziemi; 

c) zabezpieczenie miejsc gromadzenia odpadów przed przypadkowym rozprzestrzenianiem     

się odpadów; 

d) ustawienie pojemników na równej nawierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem wody  

i  błota. 

 

§ 3 

Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów: 

1) papier i tektura, szkło bezbarwne i kolorowe, metale, tworzywa sztuczne i odpady 

opakowaniowe wielomateriałowe, - należy umieszczać w pojemnikach przeznaczonych do 

selektywnej zbiórki odpadów;  

2) bioodpady - należy umieszczać w worki koloru brązowego, 

3) zużyte baterie - należy umieszczać w specjalnych pojemnikach ustawionych w instytucjach i 

obiektach na terenie gminy lub przekazywać placówkom handlowym prowadzącym sprzedaż 

detaliczną; zużyte akumulatory - należy przekazywać placówkom handlowym prowadzącym 

ich sprzedaż detaliczną, 

4) przeterminowane leki - należy umieszczać w specjalnych pojemnikach ustawionych w 

aptekach na terenie miejscowości Grabowiec, 

5) chemikalia - należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w 

opakowaniach jednostkowych, 

6) meble i odpady wielkogabarytowe - należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych lub wystawić przed nieruchomość w terminie przeprowadzenia 

zbiórki tych odpadów przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, 

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - należy przekazać sprzedawcy detalicznemu, 

dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub wystawić przed 

nieruchomość w terminie przeprowadzenia zbiórki tych odpadów przez przedsiębiorcę 

odbierającego odpady komunalne, 

8) odpady budowlane i rozbiórkowe - należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych; dotyczy to odpadów powstałych w wyniku prowadzenia drobnych 



 

 

robót niewymagających pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia do Starosty Powiatu 

Zamojskiego zamiaru prowadzenia robót, 

9) zużyte opony, 

10) popiół z palenisk domowych - należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych. 

11) odpady niekwalifikujące 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 – należy 

dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

 

§ 4 

1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami dozwolone jest wyłącznie: 

1) na terenie nieruchomości niesłużącej do użytku publicznego, tylko pod warunkiem, że 

wykonywane jest to na utwardzonej ich części przy pomocy środków ulegających 

biodegradacji, a 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, 

2) na terenach służących do użytku publicznego, tylko w miejscach do tego przygotowanych i 

specjalnie oznaczonych. 

2. Naprawa pojazdów samochodowych na terenie nieruchomości, wykonywana poza warsztatami 

samochodowymi przez właściciela nieruchomości lub za jego zgodą, dozwolona jest wyłącznie tylko 

wtedy, gdy nie jest ona uciążliwa dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są gromadzone w 

sposób umożliwiające ich usunięcie zgodnie z przepisami ustawy.  

 

§ 5 

Ograniczenia wynikające z konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa i właściwej 

eksploatacji pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorników 

bezodpływowych: 

1) do pojemników na papier i tekturę zabrania się wrzucać: 

a) opakowań wielomateriałowych tj. kartonów po mleku i napojach, 

b) opakowań z zawartością, np.: żywnością, wapnem, cementem, 

c) kalki technicznej, katalogów i wydawnictw foliowanych i lakierowanych, 

2) do pojemników na opakowania szklane zabrania się wrzucać: 

a) ceramiki (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki), 

b) szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości, 

c) szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone), 

d) szyb samochodowych, 

3) do pojemników i worków na odpady z metali, tworzyw sztucznych i odpadów 

opakowaniowych wielomateriałowych, zabrania się wrzucać: 

a) opakowań z tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, 

b) mokrych folii, 

c) opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach, 

d) opakowań po środkach ochrony roślin, 

4) odpady wymagające opakowania powinny znajdować się w szczelnych (niecieknących) 

i nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadać oryginalną informację (etykietę) 

umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili przekazania. 



 

 

 

Rozdział 2. 

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych, gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości i na drogach 

publicznych oraz warunki rozmieszczenia tych pojemników i utrzymania ich w odpowiednim 

stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. 

§ 6 

Rodzaje i pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych: 

1) pojemniki na odpady komunalne zmieszane o pojemności: 80 l, 120 l, 240 l, 1100 l, 7000 l, 

2) worki foliowe na odpady komunalne selektywnie zebrane oznaczone odpowiednimi 

kolorami w zależności od rodzaju odpadu o pojemności od 60 l do 120 l, 

3) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów oznaczone odpowiednimi 

kolorami w zależności od rodzaju odpadu o pojemności od 80 l do 2500 l, 

4) kontenery przeznaczone na odpady remontowe i rozbiórkowe o pojemności - od 5000 l do 

7000 l, 

5) pojemnik z zamknięciem o specjalnym oznakowaniu do selektywnej zbiórki 

przeterminowanych leków o pojemności 50 l, 

6) pojemnik do selektywnej zbiórki zużytych baterii o pojemności 50 l, 

7) kosze uliczne na odpady komunalne zmieszane o pojemności od 10 l do 60 l. 

§ 7 

Kosze uliczne do zbierania odpadów komunalnych na terenach przeznaczonych do użytku 

publicznego powinny być umieszczone na stałe: 

1) przy chodnikach, w parkach, na zieleńcach - w odległości między nimi nie przekraczającej 

150 m, 

2) na przystankach komunikacyjnych kosze - pod wiatą, a jeśli jej nie ma - w sąsiedztwie 

oznaczenia przystanku. 

 

§ 8 

Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez 

dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego przeznaczonego na nieczystości ciekłe do liczby 

osób zamieszkujących lub przebywających na terenie nieruchomości albo do rodzaju prowadzonej 

na terenie nieruchomości działalności, w taki sposób, by nie dopuścić do jego przepełnienia. 
 

§ 9 

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do ilości osób 

zamieszkujących i przebywających na jej terenie oraz do ilości i rodzaju wytworzonych odpadów 

komunalnych. 

2. Ustala się następujące minimalne pojemności pojemników ustawionych na nieruchomości 

zamieszkałej, jeżeli z takiego pojemnika korzysta: 

1) 1 osoba - 80 l, 

2) 2 - 3 osoby - 120 l, 

3) 4 - 5 osób - 240 l, 

4) 6 osób i więcej - 240 l lub 240 l i 120 l. 

3. Ustala się następujące minimalne pojemność pojemników ustawionych na nieruchomościach 

niezamieszkałych: 

1) dla szkół i przedszkoli: 

- o łącznej liczbie uczniów/przedszkolaków i pracowników do 50 - 120 l, 

- o łącznej liczbie uczniów/przedszkolaków i pracowników powyżej 50 do 100 - 240 l, 

- o łącznej liczbie uczniów/przedszkolaków i pracowników powyżej 100 do 300 - 1100 l, 



 

 

- o liczbie uczniów/przedszkolaków powyżej 300 - 7000 l, 

2) dla schronisk młodzieżowych - 240 l, 

3) dla lokali handlowych, gastronomicznych, zakładów rzemieślniczych, usługowych i 

produkcyjnych, lokali biurowych i instytucji - 240 l, 

4) dla cmentarzy - 7000 l. 

4. Pojemniki powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym, powinny być szczelne 

i kompletne. Uszkodzone lub zniszczone pojemniki należy niezwłocznie zastąpić pojemnikami 

spełniającymi wymagania określone w ust. 2 i 3. 

5. Pojemniki powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym poprzez ich mycie i 

dezynfekcję, nie rzadziej niż raz w roku. 

6. Mycie i dezynfekcja pojemników powinny być wykonywane w sposób niepowodujący 

uciążliwości dla osób korzystających z danej nieruchomości oraz nieruchomości sąsiedzkich, a także 

niepowodujący zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska. 

 

Rozdział 3 

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

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego. 

§ 10 

1. Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych: 

1) odpady zmieszane i bioodpady  – w okresie od kwietnia do października raz na dwa tygodnie,  

w okresie od listopada do marca raz na miesiąc: 

2) odpady selektywnie zebrane: 

a) metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe: 

- od kwietnia do września - raz na dwa miesiące, 

- w pozostałych miesiącach - raz na trzy miesiące, 

b) szkło  bezbarwne i kolorowe - nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. 

2. Częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku 

publicznego, obiektów użyteczności publicznej oraz pozostałych nieruchomości niezamieszkałych: 

1) opróżnianie koszy ulicznych lub pojemników ustawionych przy chodnikach, na skwerach i 

innych terenach zielonych: 

a) w sezonie letnim - codziennie, 

b) poza sezonem letnim - dwa razy w tygodniu, 

2) na cmentarzach - w zależności od potrzeb, nie rzadziej jak niż raz w miesiącu, 

3) na terenie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, instytucji oświaty, zdrowia, 

oraz na terenach pozostałych nieruchomości niezamieszkałych - co najmniej raz w miesiącu. 

§ 11 

Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróżniać je 

z częstotliwością zapewniającą niedopuszczanie do ich przepełnienia, bądź wylewania na 

powierzchnię terenu tj. co najmniej raz na dwa miesiące. 

 

§ 12 

1.  Odpady komunalne zmieszane i selektywnie zbierane odbierane są od właścicieli nieruchomości 

zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych, obowiązującym na terenie gminy 

Grabowiec, który udostępnia mieszkańcom przedsiębiorca uprawniony do ich odbierania. 



 

 

2. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany umieścić pojemniki i worki wypełnione odpadami 

komunalnymi w miejscu dostępnym dla przedsiębiorcy do ich odbioru bez konieczności 

otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać 

je w dniu odbioru przed wejściem na teren nieruchomości w taki sposób, aby nie utrudniały 

ruchu pieszego i kołowego.    

 

Rozdział 4 

Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami 

dla Województwa Lubelskiego. 

§ 13 

Odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości przez przedsiębiorcę podlegają 

unieszkodliwieniu w następujący sposób: 

1) odpady zmieszane, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, odpady zielone - 

przedsiębiorca przekazuje obowiązkowo do wskazanej w Wojewódzkim Planie Gospodarki 

Odpadami regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, a w przypadku jej 

braku - do instalacji zastępczej, 

2) odpady selektywnie zebrane - przedsiębiorca przekazuje podmiotowi uprawnionemu celem 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami. 

 

Rozdział 5. 

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

lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych 

do użytku publicznego. 

§ 14 

1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad 

tymi zwierzętami, w tym nie pozostawiania ich bez dozoru chyba, że zwierzę znajduje się w 

pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający samodzielne 

wydostanie się z niego. 

2. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy w szczególności: 

1) utrzymywanie tych zwierząt w sposób nie stwierdzający uciążliwości (hałas, zapachy) dla osób 

znajdujących się w sąsiednich lokalach lub nieruchomościach, 

2) na terenach przeznaczonych do użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na 

uwięzi w obroży, natomiast psy należące do rasy uznawanych za agresywne w rozumieniu 

odrębnych przepisów mogą być wyprowadzane tylko na uwięzi w obroży i kagańcu, 

 

Rozdział 6. 

Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych 

z produkcji rolniczej. 

§ 15 

1. Wprowadza się całkowity zakaz chowu i utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach 

zajętych przez instytucje użyteczność publicznej, placówki oświatowe, placówki ochrony zdrowia, 

placówki handlowe. 

2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej tj. terenach zajętych przez 

budownictwo jednorodzinne, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich wyłącznie poza 

budynkami mieszkalnymi. 

3. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zobowiązani 

są do: 



 

 

1) uprzątania odchodów zwierząt gospodarskich pozostawionych podczas ich przeprowadzania 

przez ulicę i przez inne tereny przeznaczone do wspólnego użytku. 

2) niedopuszczanie do powstawania wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub 

nieruchomościach sąsiednich uciążliwości m.in. takich jak hałas i uciążliwość zapachowa. 

 

Rozdział 7. 

 
Obszary podlegającej obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania. 

§ 16 

1. Wyznacza się obszary obowiązkowej deratyzacji: 
1) obiekty mieszkalnictwa wielorodzinnego, 

2) obiekty użyteczności publicznej, 

3) obiekty przeznaczone do hodowli zwierząt, 

4) obiekty handlowe i usługowe, 

5) magazyny, 

6) zakłady żywienia zbiorowego, 

7) przetwórnie, 

8) położone na terenie miejscowości : Bereść, Bronisławka, Cieszyn, Czechówka, Dańczypol, 

Grabowczyk, Grabowiec, Grabowiec Góra, Henrykówka, Hołużne, Majdan Tuczępski, 

Ornatowice, Ornatowice Kolonia, Rogów, Siedlisko, Skibice, Skomorochy Duże, Skomorochy 

Małe, Szczelatyn, Szystowice, Tuczępy, Wolica Uchańska, Wólka Tuczępska, Żurawlów.  

2. Właściciele nieruchomości, o których mowa w ust. 1 zobowiązani są do przeprowadzania 

obowiązkowej deratyzacji w terminie od 1 września do 31 października. 
 


