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UCHWAŁA NR XX/270/2013
RADY GMINY SĘKOWA
z dnia 26 marca 2013 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sękowa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn zm.) Rada Gminy Sękowa, po zasięgnięciu
opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorlicach, uchwala co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sękowa, stanowiący
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XIV/122/2008 Rady Gminy Sękowa z dnia 28.02.2008 r. w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sękowa.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sękowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy
mgr Maria Wyżkiewicz



Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę
Małopolskiego.
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Załącznik Nr 1
Uchwały Nr XX/270/2013
Rady Gminy Sękowa
z dnia 26 marca 2013 r.
Regulamin utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Sękowa
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sękowa.
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości
§ 2.
1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń
z chodników dróg publicznych położonych wzdłuż nieruchomości na zasadach określonych w art. 5 ust.
1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz z części
nieruchomości udostępnionych do użytku publicznego.
2. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń powinno odbywać się niezwłocznie, tak aby
nie następowało utrudnienie dla ruchu pieszych.
3. Uprzątnięte z chodników błoto, śnieg i lód należy składać w sposób nieutrudniający ruchu pieszych
i pojazdów, natomiast inne zanieczyszczenia należy składać w koszach ulicznych.
4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do usuwania z budynków i ich części oraz z urządzeń
infrastruktury technicznej sopli lodu i nawisów śniegu stwarzających zagrożenie dla przechodniów, a także
do oznakowania w sposób widoczny miejsc zagrożonych.
§ 3.
1. Dopuszcza się mycie pojazdów samochodowych poza myjniami pod warunkiem, że powstające ścieki będą
zbierane i odprowadzane do kanalizacji lub zbiornika bezodpływowego. Odprowadzenie ścieków
bezpośrednio do wód lub do ziemi jest zabronione.
2. Dopuszcza się przeprowadzanie napraw pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi pod
warunkiem, że nie spowoduje to zanieczyszczenia środowiska oraz nadmiernych uciążliwości dla terenów
sąsiednich. Powstające w związku z naprawą odpady powinny być gromadzone i usuwane zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
§ 4.
1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do selektywnego zbierania wytwarzanych na tych
nieruchomościach odpadów komunalnych.
2. W wyniku selektywnej zbiórki wydzieleniu ze strumienia odpadów podlegają następujące rodzaje odpadów:
1) papier i tektura,
2) tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe,
3) szkło,
4) odpady wielkogabarytowe,
5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
6) odpady niebezpieczne (w tym przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów
przeterminowane leki),
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7) zużyte opony,
8) odpady budowlane i rozbiórkowe,
9) odpady zielone.
3. Zaleca się selektywne zbieranie odpadów zielonych powstających na terenie nieruchomości, ich
kompostowanie i wykorzystywanie powstałego kompostu na własne potrzeby.
4. Zaleca się selektywne zbieranie odpadów budowlanych powstających na terenie nieruchomości oraz ich
wykorzystywanie we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich
utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 5. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w odpowiednią ilość
worków lub typowych pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych. Stosowane
pojemniki muszą zapewniać możliwość ich opróżniania przy użyciu specjalistycznego sprzętu
wykorzystywanego do zbiórki odpadów.
§ 6.
1. Pojemność pojemników i worków do zbierania odpadów powinna być dostosowana do określonej
w regulaminie częstotliwości odbioru odpadów i ilości odpadów wytwarzanych na terenie danej
nieruchomości.
2. Przy drogach publicznych oraz na terenach nieruchomości udostępnionych do użytku publicznego umieszcza
się kosze uliczne w ilości odpowiedniej do natężenia ruchu pieszych, w sposób umożliwiający swobodne
korzystanie z koszy.
§ 7.
1. Do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych na terenie nieruchomości należy stosować worki
o podwyższonej wytrzymałości i minimalnej pojemności wynoszącej 110 l lub pojemniki o minimalnej
pojemności 110 l.
2. Do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych powstających w związku z ruchem pieszych przy
drogach publicznych i w miejscach udostępnionych do użytku publicznego należy stosować kosze uliczne
o pojemności od 40 l do 60 l.
3. Do gromadzenia odpadów zbieranych w sposób selektywny należy stosować worki o podwyższonej
wytrzymałości lub pojemniki o minimalnej pojemności 110 l w kolorze niebieskim do zbiórki papieru
i tektury, w kolorze żółtym do zbiórki tworzyw sztucznych, metalu oraz opakowań wielomateriałowych oraz
w kolorze zielonym do zbiórki szkła. Pojemniki i worki służące do zbiórki powyższych odpadów winny
posiadać oznaczenie rodzaju gromadzonych w nich odpadów.
§ 8.
1. Zabrania się umieszczania śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużla, odpadów o znacznym uwodnieniu,
odpadów o właściwościach żrących, toksycznych oraz wybuchowych w pojemnikach i workach
przeznaczonych do zbierania odpadów.
2. Zabrania się umieszczania w koszach ulicznych odpadów pochodzących z gospodarstw domowych lub
z działalności gospodarczej.
3. Rodzaj i sposób rozmieszczenia pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów oraz ich stan techniczny
i sanitarny powinny zapewniać:
1) możliwość mechanicznego załadunku lub mechanicznego opróżnienia przez specjalistyczne środki
transportu, w przypadku gdy z uwagi na wielkość lub ciężar zgromadzonych odpadów załadunek ręczny
nie jest możliwy,
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2) zabezpieczenie odpadów przed opadami atmosferycznymi oraz przed możliwością rozsypania odpadów
podczas ich zbiórki jak również podczas odbioru.
4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników przeznaczonych do zbierania
odpadów w należytym stanie sanitarnym i technicznym.
Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 9.
1. Odbiór odpadów komunalnych odbywa się z następującą minimalną częstotliwością:
1) odpadów komunalnych zmieszanych – dwa razy w miesiącu w okresie do kwietnia do października, raz
w miesiącu w okresach od stycznia do marca i od listopada do grudnia,
2) odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny, tj. papieru i tektury, szkła, tworzyw sztucznych,
metali oraz opakowań wielomateriałowych – raz w miesiącu,
3) odpadów wielkogabarytowych – dwa razy w roku,
4) powstających w gospodarstwach domowych odpadów niebezpiecznych, w tym przeterminowanych leków
i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów – dwa razy w roku,
5) powstających w gospodarstwach domowych odpadów budowlanych, zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego oraz zużytych opon – raz w roku.
2. Informacja o terminach odbioru odpadów komunalnych podawana jest do publicznej wiadomości
z odpowiednim wyprzedzeniem w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.
3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do systematycznego usuwania nieczystości ciekłych
gromadzonych na terenie nieruchomości w zbiornikach bezodpływowych z częstotliwością zapobiegającą
przepełnianiu się zbiorników i zanieczyszczeniu środowiska.
§ 10.
1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wystawienia odpadów, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt. 1 i
2 przy drodze publicznej wzdłuż trasy przejazdu śmieciarki w godzinach wieczornych w dniu
poprzedzającym wywóz lub w godzinach porannych w dniu wywozu odpadów.
2. Punkty zbierania odpadów, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt. 3, 4, i 5 są wyznaczane przed terminem
okresowej zbiórki ww. odpadów a ich lokalizacja jest podawana do publicznej wiadomości w sposób
zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy. Do punktu zbiórki odpady dostarczane są przez właścicieli
nieruchomości we własnym zakresie, najwcześniej dzień przed planowaną zbiórką lub w godzinach
porannych w dniu zbiórki.
Rozdział 5.
Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 11. System gospodarowania odpadami komunalnymi ma zapewniać:
1) osiągnięcie do 2020 r. maksymalnie 35% wskaźnika masy odpadów ulegających biodegradacji
kierowanych na składowiska odpadów w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.,
2) osiągnięcie do końca 2014 r. maksymalnie 60% wskaźnika masy składowanych względem wytworzonych
odpadów komunalnych,
3) intensyfikowanie ponownego wykorzystania i recyklingu odpadów, w tym frakcji papieru i tektury,
metalu, tworzyw sztucznych i szkła z gospodarstw domowych do 2020 r. do poziomu 50% ich masy.
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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
§ 12.
1. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do:
1) zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi, a także dołożenia starań,
aby zwierzęta nie były uciążliwe dla otoczenia,
2) sprawowania nad zwierzętami właściwej opieki, a w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru,
chyba że zwierzę znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym, za ogrodzeniem lub na uwięzi,
3) niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń (odchodów) pozostawionych przez zwierzęta w miejscach
publicznych.
2. Zakazuje nie wprowadzania zwierząt na teren placów zabaw i piaskownic dla dzieci, kąpielisk, boisk
szkolnych oraz terenów zielonych i sportowych położonych na obszarze posesji będących w zarządzie szkół
i przedszkoli.
§ 13. Właściciele zwierząt domowych zobowiązani są do niezwłocznego usunięcia zwłok padłych zwierząt
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 14.
1. Utrzymujący psy dodatkowo zobowiązani są do:
1) prowadzenia psa na smyczy, a w przypadku psa rasy uznanej za agresywną lub psa zagrażającego
otoczeniu dodatkowo z nałożonym kagańcem; zwolnienie psa ze smyczy dopuszczalne jest tylko
w miejscach mało uczęszczanych, pod warunkiem, że pies ma kaganiec, a osoba prowadząca zwierzę ma
możliwość pełnej kontroli nad jego zachowaniem,
2) oznakowania w sposób widoczny i trwały (tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem) wejść na tereny
ogrodzone, na których trzymane są psy biegające luzem.
2. Zakazuje się doprowadzania psa do stanu agresywności przez szczucie, drażnienie lub płoszenie.
§ 15. Utrzymujący zwierzęta egzotyczne, w szczególności gady, płazy, ptaki lub owady w lokalach
mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są zabezpieczyć je przed możliwością wydostania się
z pomieszczenia.
Rozdział 7.
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym
także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach
§ 16. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na
nieruchomościach, na których usytuowane są budynki mieszkalne wielorodzinne lub obiekty użyteczności
publicznej.
§ 17. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, niewymienionych w § 16, utrzymywanie
zwierząt gospodarskich dopuszczalne jest pod warunkiem niepowodowania nadmiernych uciążliwości na
nieruchomościach sąsiednich.
§ 18. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie zobowiązani są do:
1) zabezpieczenia zwierząt w sposób uniemożliwiający ich przedostanie się na działki sąsiednie,
2) gromadzenia i zagospodarowania wytworzonych podczas prowadzenia hodowli obornika, gnojówki
i gnojowicy zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności nie powodując przy tym
zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych.
§ 19. Właściciele zwierząt gospodarskich zobowiązani są do niezwłocznego usunięcia zwłok padłych
zwierząt zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§ 20. Właściciele nieruchomości na których zlokalizowane są budynki wielorodzinne, obiekty użyteczności
publicznej oraz na których prowadzona jest działalność gospodarcza lub działalność rolnicza, zobowiązani są
do przeprowadzania obowiązkowej deratyzacji.
§ 21. Deratyzacja na terenach, o których mowa w § 20, przeprowadzana jest raz w roku w okresie
wiosennym, w terminie do 30 kwietnia.
Rozdział 9.
Przepisy końcowe
§ 22. Kto nie wykonuje obowiązków określonych w niniejszym regulaminie, podlega karze grzywny,
zgodnie z art. 10 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Przewodnicząca Rady Gminy
mgr Maria Wyżkiewicz

