UCHWAŁA NR XIV/119/2016
RADY GMINY KURÓW
z dnia 7 lipca 2016 r.
w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kurów"
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2016 r., poz. 446) oraz art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250) – RADA GMINY KURÓW, po uzyskaniu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Puławach, uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kurów" stanowiący
załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kurów.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXII/185/2013 Rady Gminy Kurów, z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie
uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kurów", (Dz. Urz. Woj. Lub.
z 2013 r. poz. 1517) zmieniona przez uchwałę Nr XXV/207/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniającą
uchwałę w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kurów”(Dz.
Urz. Woj. Lub. z 2013r., poz. 3476) oraz uchwałę Nr XXXIV/290/2014 r. z dnia 27 października 2014 r.,
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kurów Nr XXII/185/2013 z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Kurów (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2014 r., poz.
4010).
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Kurów
Władysław Chabros
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Załącznik do Uchwały Nr XIV/119/2016
Rady Gminy Kurów
z dnia 7 lipca 2016 r.
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kurów
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kurów,
zgodnie z wymaganiami art. 4 ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250).
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 2. 1. Wszyscy właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania
i przekazywania następujących rodzajów odpadów komunalnych:
1) przeterminowane leki;
2) chemikalia (farby, lakiery, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, kleje);
3) zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe;
4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
5) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
6) odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne;
7) zużyte opony;
8) odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone;
9) popiół z palenisk domowych.
2. Ponadto, właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali oddawanie odpadów w sposób selektywny,
zobowiązani są do selektywnego zbierania, a odbierający odpady do selektywnego odbierania odpadów
komunalnych obejmujących:
1) papier i tektura;
2) szkło;
3) tworzywa sztuczne;
4) metale;
5) opakowania wielomateriałowe;
6) bioodpady, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji.
3. Odpady, o których mowa w ust. 1 i 2, właściciele nieruchomości są zobowiązani zbierać i umieszczać
w pojemnikach lub workach z chwilą ich powstania.
4. Odpady określone w ust. 2 oraz zmieszane odpady komunalne zgromadzone w urządzeniach, o których
mowa w § 6 ust. 1 należy przekazywać do odbioru podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy, z którym Gmina ma
podpisaną umowę na odbieranie bądź odbieranie i zagospodarowanie odpadów.
5. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy gromadzić w zamykanych i szczelnych
pojemnikach lub kontenerach.
6. Właściciele nieruchomości zobowiązani są we własnym zakresie do wyposażenia nieruchomości
w odpowiednią ilość pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych.

Id: 6F1FCB9E-406D-467E-BAC5-D424ECF88AA2. Podpisany

Strona 1

7. Odpady są odbierane zgodnie z harmonogramem i tylko z pojemników lub worków przeznaczonych do
gromadzenia odpadów.
§ 3. 1. Ustala się następujący sposób pozbywania się odpadów komunalnych powstałych na
terenie nieruchomości:
1) odpady z papieru, tektury, tworzyw sztucznych i metali, odpady szklane, odpady z opakowań
wielomateriałowych należy gromadzić i przekazywać uprawnionemu podmiotowi prowadzącemu
działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub oddawać do
PSZOK;
2) powstające w gospodarstwach domowych chemikalia należy przekazywać do punktów zbiórki tych
odpadów lub do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK);
3) odpady biodegradowalne, w tym odpady zielone, należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu
oznakowanych urządzeniach (pojemnikach, workach) i przekazać podmiotowi prowadzącemu działalność
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub przekazywać do PSZOK;
dopuszcza się możliwość kompostowania tych odpadów w kompostownikach zlokalizowanych na terenie
nieruchomości, z której te odpady pochodzą;
4) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne należy we własnym zakresie dostarczyć
do PSZOK;
5) meble i inne odpady wielkogabarytowe należy we własnym zakresie dostarczyć do PSZOK;
6) przeterminowane lub niewykorzystane leki należy we własnym zakresie dostarczyć do apteki na terenie
gminy lub do PSZOK;
7) zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny należy:
a) przekazać sprzedawcy detalicznemu przy nabyciu sprzętu tego samego rodzaju,
b) dostarczyć do punktu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
c) dostarczyć we własnym zakresie do PSZOK,
d) przekazywać podmiotowi odbierającemu odpady podczas mobilnych zbiórek odpadów;
8) metale, z wyłączeniem odpadów opakowaniowych z metali, należy dostarczyć we własnym zakresie do
PSZOK;
9) popiół z palenisk domowych należy przekazywać podmiotowi uprawnionemu prowadzącemu działalność
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub dostarczać we własnym
zakresie do PSZOK;
10) zużyte opony dostarczać we własnym zakresie do PSZOK;
11) zużyte baterie należy: umieszczać w specjalnych oznakowanych pojemnikach w wyznaczonych miejscach
na terenie gminy; przekazywać placówkom handlowym prowadzącym ich sprzedaż detaliczną lub
dostarczać we własnym zakresie do PSZOK;
12) zużyte akumulatory należy: przekazywać placówkom handlowym prowadzącym ich sprzedaż detaliczną;
dostarczać we własnym zakresie do PSZOK.
2. Do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych są przyjmowane odpady powstające
w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Kurów dostarczone przez ich wytwórców.
3. Dostarczający odpady do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ma obowiązek ich
rozładunku i umieszczenia w miejscach i w sposób wskazany przez obsługę punktu.
§ 4. Właściciele nieruchomości, mają obowiązek oczyszczania ze śniegu, lodu, błota i innych
zanieczyszczeń części nieruchomości służących do użytku publicznego i usunięcia ich w miejsca
niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów.
§ 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:
1) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub
zbiornika bezodpływowego;
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2) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu
środków ulegających biodegradacji;
3) mycie może dotyczyć wyłącznie nadwozia samochodu.
2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie
pod warunkiem:
1) niezanieczyszczania środowiska i
przeznaczonych;

gromadzenia powstających odpadów w pojemnikach do tego

2) naprawa pojazdów samochodowych nie stwarza uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości.
Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
naterenie nieruchomości oraz na drogach publicznych.
Warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym.
§ 6. 1. Określa się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:
1) pojemniki na odpady o pojemności 120 litrów (l);
2) pojemniki na odpady o pojemności 240 l;
3) pojemniki na odpady o pojemności 1100 l;
4) worki z tworzywa sztucznego oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadu
selektywnie zbieranego, o rozmiarach 60 l, 120 l i 240 l,
5) kosze uliczne o pojemności od 10 do 35 l.
2. Dla poszczególnych rodzajów odpadów zbieranych selektywnie w zabudowie jednorodzinnej stosować
należy worki w odpowiednich kolorach:
1) makulatura i opakowania wielomateriałowe – przezroczysty;
2) tworzywa sztuczne- żółty;
3) szkło – niebieski;
4) odpady zielone ulegające biodegradacji – zielony;
5) drobne metale opakowaniowe (puszki) – szary jasny;
6) popiół z palenisk domowych – szary ciemny z napisem „popiół” o wytrzymałości minimum 25 kg;
7) odpady komunalne zmieszane wytworzone w ilości większej niż objętość posiadanego pojemnika – czarny.
3. Do zbierania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie w zabudowie wielorodzinnej stosować
należy pojemniki na odpady określone w ust. 1. lub kontenery siatkowe o pojemności do 2,5 m3.
§ 7. 1. Określa się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości,
zmieszanych odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych - w budynkach
jednorodzinnych - jeżeli z takiego pojemnika korzysta:
1) od 1 do 4 osób włącznie – o pojemności 120 l;
2) od 5 do 7 osób włącznie – o pojemności 240 l;
3) od 8 do 10 osób i powyżej – o pojemności 240 l i 120 l.
2. Określa się dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach
jednorodzinnych rodzinnych minimalną pojemność pojemnika lub worka przeznaczonego do selektywnego
zbierania na terenie nieruchomości odpadów:
1) nie więcej niż 4 osoby – o pojemności 120 l;
2) od 5 do 10 osób – o pojemności 240 l;
3) dla większej ilości osób należy zastosować wielokrotność pojemników lub worków wymienionych w pkt.
1 i 2).
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3. Określa się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości,
zmieszanych odpadów komunalnych, dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych w budynkach
wielorodzinnych, jeśli z takich pojemników korzysta:
1) do 10 osób – o pojemności 240 l,
2) od 11 osób do 50 osób – o pojemności 1100 l,
3) dla większej ilości osób należy zastosować wielokrotność pojemników wymienionych w pkt. 1 i 2.
4. Określa się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości, do
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych w budynkach
wielorodzinnych wg rodzajów pojemników ustalonych w § 6 ust. 3 w ilości dostosowanej do indywidualnych
potrzeb oraz ustalonego cyklu odbioru.
5. Określa się minimalną pojemność oraz warunki rozmieszczania pojemników przeznaczonych do
zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne:
1) dla urzędów, banków, szkół, przedszkoli pojemniki o pojemności 120 l, dopuszcza się ustawienie
pojemników o pojemności 240 lub 1100 l ;
2) dla placówek leczniczych pojemniki o pojemności 120 l, dopuszcza się ustawienie pojemników
o pojemności 240 l;
3) dla lokali handlowych i gastronomicznych pojemniki o pojemności 120 l, dopuszcza się ustawienie
pojemników o pojemności 240 l lub 1100 l;
4) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych– pojemniki o pojemności 120 l, dopuszcza się
ustawienie pojemników o pojemności 240 l lub 1100 l .
6. Do gromadzenia odpadów komunalnych na drogach i przestrzeniach publicznych przeznaczone są kosze
uliczne o pojemności od 10 do 35 litrów.
7. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy umieszczać na terenie nieruchomości, z której te
odpady pochodzą. Miejsce usytuowania pojemników powinno być łatwo dostępne zarówno dla ich
użytkowników jak i dla pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady w nich zebrane oraz nie może
powodować uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości i innych osób.
8. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników do zbierania odpadów
w należytym stanie technicznym poprzez dokonywanie okresowych przeglądów i konserwacji oraz wymiany
w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia uniemożliwiającego dalsze użytkowanie.
9. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników w należytym stanie
porządkowym poprzez zapewnienie odpowiedniej wielkości pojemników, aby nie dochodziło do ich
przepełnienia.
10. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników w należytym stanie
sanitarnym, w tym do przeprowadzania dezynfekcji i dezynsekcji stosownie do potrzeb, nie rzadziej jednak niż
raz w roku.
Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z obszaru nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
§ 8. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.
2. Odpady stałe powinny być zbierane systematycznie w terminach uzgodnionych z prowadzącym
działalność gospodarczą w zakresie odbierania odpadów komunalnych, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.
§ 9. Nieczystości ciekłe powinny być usuwane z nieruchomości z częstotliwością gwarantującą, że nie
nastąpi ich wypływ ze zbiornika i zanieczyszczenie powierzchni ziemi oraz wód podziemnych, nie rzadziej niż
1 raz do roku.
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Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.
§ 10. 1. Odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości przez przedsiębiorcę, realizującego
usługę odbioru, podlegają unieszkodliwieniu w następujący sposób:
1) odpady zmieszane, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i odpady zielone – przedsiębiorca
przekazuje obowiązkowo do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) –
Zakładu Unieszkodliwiania odpadów Komunalnych, ul. Dęblińska 2 w Puławach, wskazanej w Planie
gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2017 uchwalonego przez Sejmik Województwa
Lubelskiego w dniu 30.07.2012 r. (uchwała Nr XXIV/396/2012) jako instalacji regionalnej, a w przypadku
jej awarii - do instalacji zastępczej;
2) odpady selektywnie zebrane - przedsiębiorca przekazuje podmiotowi uprawnionemu celem recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami.
2. Właściciele nieruchomości powinni ograniczać masę wytwarzanych odpadów, zmniejszać ich objętość
oraz podejmować działania mające na celu ułatwienie poddania wytworzonych odpadów procesom odzysku,
w tym przez selektywne zbieranie i oddawanie odpadów.
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.
§ 11. 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 nadzoru.
3. Właściciele lub opiekunowie zwierząt są zobowiązani do niezwłocznego usuwania spowodowanych
przez nie zanieczyszczeń w miejscach użyteczności publicznej.
Rozdział 7.
Zasady dotyczące utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,
w tym zakazu ich utrzymania na określonych obszarach lub na poszczególnych nieruchomościach.
§ 12. 1. Wprowadza się bezwzględny zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach
wyłączonych z produkcji rolniczej zajętych pod:
1) budownictwo wielorodzinne;
2) skoncentrowane budownictwo jednorodzinne, przez które rozumie się zwartą, grupową lub szeregową
zabudowę budynków jednorodzinnych;
3) instytucje użyteczności publicznej.
2. Na innych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej dopuszcza się prowadzenie małych
przydomowych hodowli zwierząt gospodarskich na potrzeby własnego gospodarstwa domowego.
3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania zwierząt gospodarskich we właściwych
warunkach sanitarnych i zoohigienicznych, w sposób nieuciążliwy dla otoczenia i właścicieli nieruchomości
sąsiednich, szczególnie w zakresie hałasu i przykrych zapachów.
4. Właściciele i użytkownicy zwierząt gospodarskich mają obowiązek właściwego gromadzenia oraz
usuwania powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości tak, aby nie zanieczyszczały
nieruchomości, miejsc użyteczności publicznej, wód powierzchniowych i przestrzeni publicznej.
Rozdział 8.
Deratyzacja
§ 13. 1. Obszarami podlegającymi obowiązkowej deratyzacji dwa razy w roku są nieruchomości zajęte pod
skoncentrowane budownictwo mieszkaniowe, związane z produkcją, handlem i magazynowaniem artykułów
spożywczych oraz świadczeniem usług bytowych.
2. Ustala się terminy przeprowadzania deratyzacji:
1) w terminie wiosennym od dnia 1 marca do dnia 31 marca;
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2) w terminie jesiennym od dnia 1 października do dnia 31 października.
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