
Druk Nr

UCHWAŁA NR...................
RADY GMINY TARNOWIEC

z dnia.......................

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 
z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle

Rada Gminy Tarnowiec uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnowiec, 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnowiec.

§ 3. Tracą moc uchwały:
1) Uchwała Nr XXIV/159/2020 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie 

uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnowiec,
2) Uchwała Nr XXVII/! 88/2020 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 19 października 2020 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/159/2020 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 14 lipca 
2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Tarnowiec.

§4. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego.



ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr..........................  
Rady Gminy Tarnowiec z dnia......................

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE
GMINY TARNOWIEC

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§1 . Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnowiec 
dotyczące:

1) wymagań w zakresie:
a) selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych,
b) selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkt selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy.
c) uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku 

publicznego,
d) mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi,

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników lub 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 oraz utrzymania 
pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

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

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

uciążliwością dla ludzi oraz zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.
6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym 

także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach.
7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

§2 . Treść regulaminu pozostaje w ścisłym związku z przepisami i definicjami zawartymi w:

1) Ustawie z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. 
poz. 1297 z późn. zm.),

2) Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699),
3) Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 638 z późn. zm),
4) Ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1893 z późn. zm.),
5) Ustawie z dnia 10 grudnia 2020 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (t.j. Dz. U. 

z 2021 r. poz. 36),
6) Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego 

zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2021 r. poz. 906),
7) oraz innych aktach prawnych.

Rozdział 2.
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 i przekazywania do odbioru na 
zasadach określonych Regulaminem następujących rodzajów odpadów komunalnych:

1) papieru, w skład której wchodzą odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru 
i odpady opakowaniowe z tektury,



2) szkła, w skład której wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,
3) metali i tworzyw sztucznych, w skład których wchodzą odpady metali, w tym odpady opakowaniowe 

z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady 
opakowaniowe wielomateriałowe,

4) bioodpadów stanowiących odpady komunalne,
5) popiołów z palenisk domowych.

2. Do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) właściciele nieruchomości 
zamieszkałych na terenie Gminy Tarnowiec w ramach ponoszonej opłaty z ty tułu gospodarowania odpadami 
komunalnymi we własnym zakresie mogą dostarczyć:

1) papieru, w skład której wchodzą odpady z papieru, w tym tektury', odpady opakowaniowe z papieru
i odpady opakowaniowe z tektury,

2) szkła, w skład której wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,
3) metali i tworzyw sztucznych, w skład których wchodzą odpady metali, w tym odpady opakowaniowe 

z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady 
opakowaniowe wielomateriałowe,

4) bioodpadów stanowiących odpady komunalne,
5) odpady niebezpieczne,
6) przeterminowane leki i chemikalia,
7) 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 igły i strzykawki,

8) zużyte baterie i akumulator}',
9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
10) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
11) zużyte opony,
12) odpady budowlane i rozbiórkowe,
13) tekstylia i odzież.

3. Odpady niezawierające odpadów wymienionych w ust. 1 i ust. 2 zbierane są jako odpady niesegregowane 
(zmieszane).

§ 4.1 Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych 
zanieczyszczeń z części nieruchomości służącej do użytku publicznego oraz z chodników położonych wzdłuż 
należącej do niego nieruchomości.

2 . Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń powinno odbywać się tak. aby nie następowało 
utrudnienie dla ruchu pieszych.

3 . Właściciel nieruchomości ma obowiązek uprzątać zanieczyszczenia wskazane w ust. 1 w sposób 
niezanieczyszczający jezdni i dróg dla rowerów, a w przypadku usuwania śniegu lub lodu z użyciem środków 
chemicznych prawnie dopuszczonych do tego celu, w sposób uniemożliwiający przedostanie się tych środków 
do układu korzeniowego roślin.

§ 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod warunkiem 
dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości nie służącej do użytku 
publicznego, odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego.

2. Wykonywanie drobnych napraw pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi może odbywać 
się na terenie nieruchomości, wyłącznie za zgodą właściciela nieruchomości pod warunkiem, że nie są one 
uciążliwie dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są gromadzone w sposób selektywny 
i przekazywane uprawmionym podmiotom do ich zbierania.



Rozdział 3.
Rodzaje 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 rozmieszczania tych pojemników i worków oraz utrzymania 

pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§6 . Na terenie Gminy Tarnowiec do gromadzenia odpadów komunalnych należy stosować:

1) worki o pojemności od 60 litrów do 120 litrów dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 
oraz dla nieruchomości, na których mieszkańcy przebywają sezonowo,

2) worki o pojemności 120 litrów lub 1 100 litrów dla nieruchomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

§7 . 1. Worki, w których należy gromadzić odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny, powinny być 
oznaczone nadrukiem jakie odpady należy w nich gromadzić oraz winny posiadać odpowiednią kolorystykę:

1) kolor zielony o pojemności 80 - 120 litrów oznaczony napisem ,.SZKŁO" przeznaczony na odpady ze 
szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła (bez szkła okiennego i szkła zbrojonego),

2) kolor żółty o pojemności 120 litrów oznaczony napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE” 
przeznaczony na odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, 
w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe.

3) kolor niebieski o pojemności 120 litrów oznaczony napisem „PAPIER" przeznaczony na odpady 
z papieru w tym tekturę, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,

4) brązowy o pojemności 120 litrów oznaczony napisem ,.BIO” przeznaczony na bioodpady (trawa, liście, 
drobne gałęzie, itp.),

5) kolor szary o pojemności 60 - 100 litrów oznaczony napisem „POPIÓŁ" przeznaczony na popiół 
z palenisk domowych.

2. Odpady niesegregowane (zmieszane), w tym pozostałości z sortowania odpadów komunalnych 
przeznaczonych do składowania, należy gromadzić w workach koloru czarnego o pojemności 80-120 litrów.

3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w odpowiednią ilość worków do 
gromadzenia odpadów komunalnych, uwzględniając ilość wytwarzanych odpadów komunalnych, ilość osób 
zamieszkujących daną nieruchomość oraz częstotliwość odbioru odpadów komunalnych.

§8 . Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, 
zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w worki na odpady komunalne, dostosowując ich pojemność do 
swoich indywidualnych potrzeb uwzględniając cykl odbioru odpadów komunalnych oraz następujące minimalne 
normy:

1) dla budynków użyteczności publicznej oraz wszelkiego rodzaju biur - 10 1 na każdego pracownika,
2) dla placówek oświatowych - 2 1 na każdego ucznia i pracownika,
3) dla przedszkoli i żłobków- 5 1 na każde dziecko i pracownika,
4) dla lokali handlowych związanych ze sprzedażą produktów spożywczych - 10 litrów na każde 10 m2 

powierzchni użytkowej lokalu jednak co najmniej 1 worek o pojemności 120 litrów,
5) dla lokali gastronomicznych - 10 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne jednak co najmniej 1 worek 

o pojemności 120 litrów,
6) dla punktów szybkiej konsumpcji - nie mniej niż 120 litrów na punkt,
7) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych - worek 120 litrowy na każdych

10 pracowników lub na przedsiębiorcę, jeżeli działa jednoosobowo,
8) dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą prowadzoną 

w niewydzielonym lokalu i nie zatrudniających żadnych pracowników worek o pojemności 120 litrów,

§9 . Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicznym.



Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości
§10 . 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu 
nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich umieszczenie 
w workach przeznaczonych do zbierania odpowiednich rodzajów odpadów (frakcji), które powinny być 
oznakowane kodem kreskowym identyfikującym właściciela nieruchomości z której są odbierane, a następnie 
przekazanie podmiotowi odbierającemu odpady komunalne lub do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

3. W dniu odbioru stałych odpadów komunalnych, urządzenia do gromadzenia odpadów komunalnych powinny 
być ustawione w miejscach łatwo dostępnych dla pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów, 
nie powodując utrudnień i uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości lub osób trzecich.

4. W przypadku, gdy wyznaczenie miejsca zbierania odpadów nie jest możliwe na terenie nieruchomości, na 
której powstają odpady, właściciel nieruchomości obowiązany jest do zapewnienia usytuowania worków na 
odpady komunalne przy trasie komunikacyjnej, którą porusza się pojazd podmiotu odbierającego odpady 
komunalne, w sposób nie powodujący utrudnień i uciążliwości użytkowników ciągów komunikacyjnych.

§11 . 1. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości 
zamieszkałych i niezamieszkałych:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz bioodpady, stanowiące odpady komunalne, 
odbierane z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości niezamieszkały ch, będą odbierane 
według harmonogramu z częstotliwością nie rzadszą niż dwa razy w miesiącu,

2) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny takie jak: papier, metal, tworzywa sztuczne, odpady 
opakowaniowe wielomateriałowe, szkło odbierane będą odbierane według harmonogramu 
z częstotliwością nie rzadszą niż dwa razy w miesiącu,

3) zimne popioły w okresie od października do końca kwietnia raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem.

2. Bioodpady stanowiące odpady komunalne mogą być kompostowane we własnym zakresie i na własne 
potrzeby na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, które 
wyposażone są w kompostownik przydomowy oraz zwalnia się właścicieli takich nieruchomości w całości 
z obowiązku posiadania worka na te odpady.

3. Odpady komunalne wymienione w §3 ust. 2 w ramach uiszczonej opłaty można oddawać do Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tarnowcu (PSZOK)

§12 . 1. Nieczystości ciekłe zgromadzone w zbiornikach bezodpływowych usuwa się z częstotliwością 
dostosowaną do indywidualnej ilości wytwarzanych ścieków komunalnych, tak aby nie dopuścić do 
przepełnienia zbiornika, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

2. Opróżnianie zbiornika bezodpływowego musi odbywać się w sposób uniemożliwiający wycieki 
i zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód podziemnych.

3. W przypadku osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków, częstotliwość ich usuwania 
wynika z instrukcji eksploatacji i powinna być do nich dostosowana.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§13.1 Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego przyjmuje się 
następujące cele główne:

1) zwiększenie udziału odzysku, w szczególności recyklingu szkła, metali, tworzyw sztucznych oraz papieru 
i tektury, a także odzysk energii z odpadów.

2) eliminowanie praktyk nielegalnego pozbywania się odpadów, a w szczególności spalania odpadów' 
komunalnych w kotłowniach i tworzenia dzikich wysypisk odpadów komunalnych,



3) zmniejszenia masy składowanych odpadów komunalnych, w szczególności poprzez propagowanie 
użytkowania opakowań wielokrotnego użytku oraz kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady 
komunalne.

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

§14 . 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków 
ostrożności, zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia starań, aby zwierzęta 
te nie były uciążliwe dla otoczenia.

2. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, 
a w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru.

3. Nieruchomość, na której zwierzęta domowe przebywają swobodnie powinna być ogrodzona i zabezpieczona 
w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się zwierząt poza jej teren.

Rozdział 7.
Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej
§15 . Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod 
następującymi warunkami:

1) przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarnych,
2) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do chowu zwierząt spełniających wymogi ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.),
3) wytwarzane podczas prowadzenia chowu odpady i nieczystości będą gromadzone i usuwane zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i nie będą powodować zanieczyszczenia terenu nieruchomości, jak 
również wód powierzchniowych i podziemnych,

4) prowadzenie chowu nie będzie powodowało uciążliwości, w szczególności zapachowych, hałasu dla 
współużytkowników oraz użytkowników nieruchomości sąsiednich,

5) zabezpieczyć nieruchomość przed możliwością opuszczenia jej przez zwierzęta gospodarskie.

Rozdział 8.
Obszary' podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§16 . 1. Obowiązkową deratyzacją objęte są obiekty użyteczności publicznej zlokalizowane na terenie Gminy 
Tarnowiec.

2. Deratyzacja, o której mowa w ust. 1 powinna być przeprowadzona dwukrotnie w ciągu roku w okresie 
wiosennym i jesiennym oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni na terenie 
nieruchomości.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§17. Odpowiedzialność za niewykonanie obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu określają 
przepisy odrębne.


