
RAPA GMINY 
SWILCZA 

UCHWAŁA Nr XVI/135/2019 
Rady Gminy Świlcza 

z dnia 28 października 2019 r. 

Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Świlcza. 

Na podstawie art. 4 ust. 1, 2 i 2a pkt 1 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z póżn . zm.); po zasięgnięciu opinii 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie - Rada Gminy stanowi, co następuje : 

Rozdział 1 
Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Swilcza dotyczące wymagań w zakresie: 
1) selektywnego zbierania i odbierania odpadów komuna lnych, uprzątania błota , śniegu , lodu 

i innych zanieczyszczeń z części nieruchomośc i służących do użytku publicznego a także mycia 
i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi; 

2) selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez Punkt Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych Kominalnych w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla 
wszystkich mieszkańców Gminy Swilcza; 

3) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników i worków, przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych na terenie nieruchomości , w tym na terenach przeznaczonych do użytku 
publicznego oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i worków, 
a także utrzymania pojemników oraz miejsc gromadzenia odpadów w odpowiednim stanie 
sanitarnym, porządkowym i technicznym; 

4) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego; 

5) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami; 
6) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed 

zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych 
do wspólnego użytku ; 

7) utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także 
zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych n ieruchomościach; 

8) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania. 

Rozdział 2 
Wymagania w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, 

uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do 
użytku publicznego a także mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami 

i warsztatami naprawczymi 

§ 2. 1. Właściciele nieruchomośc i zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania, 
a przedsiębiorca odbierający odpady - do odbierania następujących rodzajów odpadów: 

1) papieru; 
2) metalu; 
3) tworzywa sztucznego; 
4) szkła; 
5) opakowań wielomateriałowych ; 
6) bioodpadów; 
7) odpadów niebezpiecznych; 
8) przeterminowanych leków i chemikaliów; 
9) odpadów niekwalifikujących 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; 

10) zużytych baterii, akumulatorów i żarówek; 
11) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 
12) mebli i odpadów wielkogabarytowych; 
13) odpadów budowlanych i rozbiórkowych; 
14) zużytych opon; 
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15) tekstyliów i odzieży. 

2. Odpady niezawierające odpadów wymienionych w ust. 1 oraz popiolów pochodzących z 
instalacji domowego ogrzewania, zbierane są w pojemnikach jako odpady zmieszane. 

§ 3. Błoto , śnieg, lód oraz inne zanieczyszczenia uprzątnięte - w sposób mechaniczny lub ręczny 
- z części nieruchomości właściciela służących do użytku publicznego powinny być złożone w miejscu 
nie powodującym zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów. 

§ 4. Mycie i naprawa pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami samochodowymi 
może odbywać się na własnej nieruchomości pod warunkiem: 

1) odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego; 
2) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości w celu 

zapobieżen ia przedostawania się płynów samochodowych do ziemi i wód; 

3) gromadzenia powstających odpadów w pojemnikach do tego przeznaczonych. 

Rozdział 3 

Wymagania w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez 
Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Kominalnych w sposób umożliwiający 

łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców Gminy Świlcza 

§ 5. 1. Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwany dalej "PSZOK", 
przyjmuje od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy , odpady komunalne, 
o których mowa w § 2 ust.1, dostarczone przez właścicieli wlasnym staraniem i na własny koszt. 

2. Odpady komunalne, do selektywnego gromadzenia których stosuje się worki przewidziane 
w § 8, przyjmowane są w tych workach. Pozostałe odpady przyjmowane są w stanie 
posegregowanym według ich rodzajów wymienionych w § 2 ust. 1. 

§ 6. PSZOK, zlokalizowany w SWilczy, funkcjonuje w dniach i godzinach podanych do publicznej 
wiadomości na stronie internetowej Gminy Swilcza (www.swilcza.com.pl) . w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Gminy Swilcza oraz poprzez wywieszenie stosownych informacji na tablicach 
ogłoszeń w Urzędzie Gminy Swilcza oraz w sołectwach . 

Rozdział 4 

Wymagania w zakresie rodzaju i minimalnej pojemności pojemników i worków, 
przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na 
terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach publicznych, warunków 
rozmieszczania tych pojemników i worków, a także utrzymania pojemników oraz miejsc 

gromadzenia odpadów w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

§ 7.1. Do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych stosuje się pojemniki o pojemności: 
120 litrów, 240 litrów oraz 1100 litrów. 

2. Dopuszcza się zbieranie odpadów komunalnych zmieszanych w workach koloru czarnego 
o pojemności 120 litrów, w sytuacji, gdy wytworzona ich ilość przekracza pojemność pojemnika. 

3. Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, w tym przy drogach publicznych stosuje 
się pojemniki - kosze uliczne o pojemności, co najmniej 30 litrów. 

§ 8. Właścicie le n ieruchomości zobowiązani są do wyposażenia n ieruchomości w pojemniki na 
odpady komunalne zmieszane dostosowując ich ilość i pojemność do własnych potrzeb, z tym że 
minimalna pojemność pojemnika nie może być mniejsza niż 120 litrów. 

§ 9. Do gromadzenia odpadów zbieranych selektywnie, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 - 6, 
stosuje się - opatrzone nadrukiem zawierającym informację o rodzaju odpadów do gromadzenia 
których są przeznaczone - worki o pojemności 120 lub 240 litrów koloru: 

1) brązowego - na bioodpady; 

2) zielonego - na szkło opakowaniowe; 

3) żóJtego - na metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe ; 

4) niebieskiego - na papier. 

§ 10, Pojemniki oraz worki powinny być umieszczane przez właścicieli nieruchomości 
w miejscach dostępnych dla pojazdu przedsiębiorcy w taki sposób, by odbiór przez niego odpadów 
możliwy był bez napotykania przeszkód i narażania się na naruszenie prawa. 

§ 11. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywania pojemników i miejsc gromadzenia 
odpadów w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym, technicznym poprzez: 
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1) wrzucanie do pojemników wyłącznie odpadów do nich przeznaczonych; 

2) zamykanie pojemników w celu zabezpieczenia odpadów przed dostępem wód opadowych oraz 
zwierząt; 

3) poddawanie pojemników okresowemu myciu i oczyszczaniu oraz naprawę ich szczelności ; 

4) utwardzenie nawierzchni miejsca gromadzenia odpadów w celu przeciwdziałania przedostawaniu 
się zanieczyszczeń do wód i ziemi , 

5) okresowe sprzątanie i oczyszczanie miejsca gromadzenia odpadów. 

Rozdział 5 
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych 

z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 12. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się 
odpadów komunalnych nie rzadziej niż: 

1) raz na dwa tygodnie - w przypadku zmieszanych odpadów komunalnych oraz zbieranych 
selektywnie: tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych, bioodpadów, a także 
odpadów pochodzących z terenów przeznaczonych do użytku publicznego; 

2) raz na miesiąc - w przypadku zbieranych selektywnie: papieru i szkła , oraz popiołów 
pochodzących z instalacji domowego ogrzewania; 

3) dwa razy w roku - w przypadku przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów 
niekwalifikujących 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, zużytych baterii, akumulatorów i żarówek, 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli, tekstyliów i odzieży, zużytych opon, 
odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych . 

2. Właściciele nieruchomości , na których zamieszkują mieszkańcy, mogą pozbywać się odpadów 
komunalnych, o których mowa w § 2 ust. 1, także na bieżąco , dostarczając je do PSZOK. 

§ 13. 1. Właściciele nieruchomości , na których zamieszkują mieszkańcy , zobowiązani są do 
pozbywania s ię zebranych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zgodnie z - ogłoszonym 
na stronie internetowej Gminy Świlcza oraz dostarczonym każdemu z właścicieli - harmonogramem 
odbioru tych odpadów poprzez wystawienie - w miejscu i w sposób przewidziany w § 9 - wyłącznie 
worków z odpadami, dla których zbierania są przeznaczone, oraz pojemników zawierających odpady 
zmieszane, z zastrzeżeniem ust. 2 -4. 

2. Nie poddane kompostowaniu we własnym zakresie bioodpady, w tym rozdrobnione gałęzie, 
odbierane są z terenu nieruchomości w i lości nie przekraczającej jednorazowo 4 worków 
o pojemności 120 litrów każdy. 

3. Przedsiębiorca odbiera z terenu nieruchomości popioły pochodzące z instalacji domowego 
ogrzewania w worku koloru popielatego, o pojemności 120, opatrzonym nadrukiem zawierającym 
informację o rodzaju odpadu, do gromadzenia którego jest przeznaczony, który udostępnia 
właścicielowi za odpłatnością uwzględniającą koszt odbioru i zagospodarowania tego odpadu. Odbiór 
z terenu nieruchomości odbywa się na warunkach uzgodnionych wzajemnie między przedsiębiorcą 
odbierającym odpady a właścicielem nieruchomości. 

4. Pozbywanie się ilości bioodpadów przekraczającej jednorazową ich wielkość przewidzianą w 
ust. 2, może nastąpić przez oddanie ich w PSZOK. Przeterminowane leki oraz zużyte baterie i żarówki 

mogą być także oddawane w punktach zbiórki zorganizowanych w miejscach na terenie Gminy, 
których aktualny wykaz jest podawany do publicznej wiadomości na stron ie internetowej Gminy 
Świlcza (www.swilcza.com.pl. ). 

§ 14. Właśc iciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe 
oczyszczalnie ścieków obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych i osadów ściekowych 
przy użyciu specjalistycznego sprzętu , z częstotliwością nie mniejszą niż dwa razy w roku . 

Rozdział 6 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 15. Kompostowanie we własnym zakresie odpadów ulegających biodegradacji w przydomo
wych kompostownikach (z wyłączeniem zabudowy wielolokalowej o dużej gęstości zaludnienia) 
winno być prowadzone w sposób niepowodujący zanieczyszczenia terenu oraz wód 
powierzchniowych i podziemnych. 
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Rozdział 7 

Wymagania w zakresie obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu 
ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem 

terenów przeznaczonych do wspólnego użytku 

§ 16. Osoby utrzymujące psy i inne zwierzęta domowe są zobowiązane do podejmowania 
niezbędnych środków ostrożności w celu wyeliminowania potencjalnych zagrożeń z ich strony dla 
ludzi oraz w celu ochrony terenów użytku publicznego przed zanieczyszczeniem, a w szczególności 
do: 

1) wyprowadzania psów na tereny użytku publicznego wyłącznie na smyczy, a ras psów uznanych, 
na mocy odrębnych przepisów, za agresywne - także w kagańcu; 

2) uprzątania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę w miejscu publicznym; nie dotyczy to 
osób niewidomych korzystających z pomocy psa przewodnika. 

Rozdział 8 

Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych 
z produkcji rolniczej 

§ 17. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie powinny być 
utrzymane w pomieszozeniach zamkniętych lub na terenie ogrodzonym, skutecznie 
uniemożliwiającym ich samodzielne wydostanie się poza teren nieruchomości. 

§ 18. Zwierzęta gospodarskie winny być utrzymywane w stosownych pomieszczeniach, 
w sposób zapewniający jak najmniejszą uciążliwość dla otoczenia, w szczególności poprzez 
wyeliminowanie ryzyka przedostawania się do wód powierzchniowych i podziemnych nieczystości 
powstałych podczas ich chowu. 

Rozdział 9 

Wymagania w zakresie wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji 
i terminów jej przeprowadzania 

§ 19. 1. Obowiązkowi deratyzacji podlegają: 
1) obiekty i magazyny wykorzystywane do przechowywania lub składowania produktów rolno

spożywczych oraz do celów gospodarki odpadami; 
2) budynki , w których utrzymywane są zwierzęta gospodarskie; 
3) altany śmieciowe i korytarze piwnic w terenie zabudowy wielorodzinnej. 

2. Deratyzację przeprowadza się w miesiącach od marca do kwietnia oraz od października do 
listopada poprzez ustawienie odpowiednich pojemników ze środkami do deratyzacji. 

Rozdział 10 

Postanowienia końcowe 

§ 20. Traci moc uchwała Nr L/355/2017 Rady Gminy Swilcza z dnia z dnia 8 listopada 2017 r. w 
sprawie Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Gminy Swilcza (Dz. Urz. Woj. 
Podkarpackiego z 2017 L, poz. 4002 i 4003). 

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 L , po uprzednim upływie 14 dni od dnia 
jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 


