
 

 

UCHWAŁA NR XXXII/249/2020 

RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY 

z dnia 14 grudnia 2020 r. 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Dębica 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia  8 marca 1990 r.         

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 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 2020 r., poz. 1439), po 

zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dębicy, Rada Miejska w Dębicy 

uchwala, co następuje: 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta 

Dębica dotyczące: 

1) selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych, 

2)  selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkt selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych, 

3) uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku 

publicznego, 

4)  mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi, 

5)  rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników, a także 

utrzymania ich w odpowiednim stanie porządkowym, technicznym i sanitarnym, 

6)  utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów, 

7)  częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego, 

8)  innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, 

9)  obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniami lub 

uciążliwością dla ludzi oraz zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku, 

10)  wymagań dotyczących utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych produkcji 

rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych 

nieruchomościach, 

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

2.  Treść regulaminu pozostaje w ścisłym związku z pojęciami i definicjami zawartymi w ustawach: 
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1) z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

2) z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 

3) z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, 

4) z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, 

5) z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. 

Rozdział 2. 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§ 2. 1.  Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości 

poprzez prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości. 

2. Selektywne zbieranie odpadów prowadzone jest w następujących formach: 

1) zbieranie na terenie nieruchomości, w pojemnikach, z których będą odbierane odpady, następujących 

frakcji odpadów: papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła, odpadów opakowaniowych 

wielomateriałowych, bioodpadów, popiołów i żużli z domowych palenisk; 

2) dostarczanie przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych do punktów selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych oprócz odpadów wymienionych w §2 ust. 2 pkt 1) następujących frakcji odpadów: odpady 

niebezpieczne (np. rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, oleje i tłuszcze inne niż jadalne, lampy fluorescencyjne 

i inne odpady zawierające rtęć, opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone), przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów 

medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych 

w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł 

i strzykawek, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady 

wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz odpady tekstyliów i odzieży 

których ilość i charakter jest tożsamy z odpadami powstającymi w gospodarstwie domowym; 

3) dostarczanie przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych do wyznaczonych aptek na terenie Gminy 

Miasta Dębica przeterminowanych leków (wykaz punktów dostępny na stronie internetowej Urzędu 

Miejskiego w Dębicy); 

4) dostarczanie do wyznaczonych punktów zbierania zużytych baterii (wykaz punktów dostępny na stronie 

internetowej Urzędu Miejskiego w Dębicy); 

5) dostarczanie do wyznaczonych punktów zbierania i punktów sprzedaży sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 

6) dostarczanie do punktów skupu zorganizowanych przez podmioty gospodarcze działające na terenie gminy 

papieru, metali i szkła; 

7) powstające w zabudowie jednorodzinnej bioodpady powinny być w pierwszej kolejności wykorzystywane 

przez mieszkańców we własnym zakresie np. poprzez kompostowanie w przydomowych 

kompostownikach. 

8) dopuszcza się ustawienie dodatkowych pojemników, stanowiących uzupełnienie obowiązującego na terenie 

gminy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w których uprawnione podmioty, posiadające 

odpowiednie zezwolenia, będą prowadziły zbiórkę odpadów w postaci np. tekstyliów, drobnego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego (ustawienie oraz zasady funkcjonowania przedmiotowych pojemników 

należy uzgodnić z gminą lub właścicielem nieruchomości); 

9) odpady zawierające azbest należy przekazywać podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenia na 

zbieranie i transport tego typu odpadów. 
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§ 3. Odpady, o których mowa w § 2 będą przyjmowane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych przyjmować będą jedynie odpady posegregowane na poszczególne frakcje oraz odpady, których 

ilość i charakter jest tożsamy z odpadami powstającymi w gospodarstwie domowym. Lokalizacja i godziny 

otwarcia punktów zostaną podane przez Gminę do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu 

Miejskiego w Dębicy i w innych środkach publicznego przekazu. Właściciel nieruchomości oddając odpady do 

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, obowiązany jest przestrzegać Regulaminu Punktu. 

§ 4. Gmina zapewniając czystość i porządek na swoim terenie oraz tworząc warunki niezbędne do ich 

utrzymania m.in.: 

1) zapobiega zanieczyszczaniu ulic, placów i parków, których jest właścicielem lub zarządcą, 

2) utrzymuje czystość i porządek na przystankach komunikacyjnych, których jest właścicielem lub 

zarządzającą oraz które są położone na jej obszarze przy drogach publicznych. 

§ 5. 1.  Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych 

zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego oraz z chodników będących częściami 

dróg publicznych, położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości. 

2.  Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń polega na złożeniu ich w miejscu 

umożliwiającym ich zbieranie, nie powodującym zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów. 

§ 6.  Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami jest dopuszczalne jeżeli nie powoduje skażenia wód 

i gleby.  

§ 7.  Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi mogą odbywać się wyłącznie 

na terenach prywatnych, pod warunkiem: 

1) gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych w sposób umożliwiający ich 

usunięcie, 

2) zabezpieczenia przed przedostawaniem się płynów samochodowych do środowiska. 

Rozdział 3. 

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, wymagania dotyczące ich rozmieszczenia oraz 

utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

§ 8. 1.  Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:  

1) pojemniki metalowe lub z tworzywa sztucznego 

2) kosze uliczne 

3) pojemniki kontenerowe 

4) pojemniki typu dzwony 

2. Dopuszcza się stosowanie zamiast pojemników określonych w ust. 1 pkt 1 odpowiednio oznaczonych 

worków z tworzywa sztucznego o parametrach odpowiadających rodzajowi i ilości odpadów w nich 

gromadzonych. 

3. Odpady gromadzone obok pojemników/worków, o których mowa w ust. 2, a także w pojemnikach 

niespełniających wymogów (w tym uszkodzonych), nie będą odbierane. 

§ 9. 1. Pojemniki służące do zbierania odpadów powinny posiadać opis określający ich przeznaczenie 

(rodzaj zbieranych odpadów) oraz być utrzymane w następującej kolorystyce: 

1) Odpady z papieru w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, 

zbiera się w pojemnikach koloru niebieskiego oznaczonych napisem: PAPIER. 

2) Odpady ze szkła bezbarwnego zbiera się w pojemnikach koloru białego oznaczonych napisem: SZKŁO 

BEZBARWNE. 

3) Odpady ze szkła kolorowego zbiera się w pojemnikach koloru zielonego oznaczonych napisem: SZKŁO 

KOLOROWE. 
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4) Odpady z metali w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady 

opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, zbiera się 

w pojemnikach koloru żółtego oznaczonych napisem: METALE I TWORZYWA SZTUCZNE. 

5) Bioodpady zbiera się w pojemnikach koloru brązowego oznaczonych napisem: BIO. 

6) Popiół i żużel z domowego paleniska zbiera się w pojemnikach koloru szarego oznaczonych napisem: 

POPIÓŁ. 

7) Zmieszane odpady komunalne zbiera się w pojemnikach koloru czarnego oznaczonych napisem: 

ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE. 

2. Dopuszcza się zbieranie odpadów komunalnych w pojemnikach w kolorze innym niż wymieniono 

w ust. 1, oznakowane napisem odpowiedniego rodzaju odpadu. 

§ 10.  Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w odpowiednią ilość 

pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych, uwzględniając wielkość wytwarzanych 

odpadów komunalnych, oraz liczbę korzystających z nich osób. 

§ 11.  W przypadku nieruchomości zamieszkałych o zabudowie jednorodzinnej worki na odpady zbierane 

selektywnie dostarczane będą na wymianę w ilości do 3 szt. na dany rodzaj odebranych odpadów. Zaleca się 

identyfikację worków poprzez umieszczenie na nich adresu danej posesji, w celu pozostawienia przez 

przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne odpowiedniej ilości w/w worków na wymianę dla danej 

nieruchomości. Ponadto właściciel nieruchomości będzie mógł nabyć dodatkowe worki w Biurze Obsługi 

Mieszkańców. Lokalizacja Biura zostanie podana przez Gminę do publicznej wiadomości na stronie 

internetowej Urzędu Miejskiego w Dębicy. 

§ 12.   Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania pojemników i miejsc ich ustawienia 

w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. 

§ 13.  W pojemnikach na odpady komunalne nie należy gromadzić: śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużlu, 

odpadów z remontów i budowlanych, ziemi, szlamów, odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków, 

zużytych igieł i strzykawek, chemikaliów, substancji toksycznych, żrących, zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów, bioodpadów, części samochodowych, opon, odpadów 

wielkogabarytowych. 

§ 14.   Ustala się następujące minimalne pojemności pojemników: 

1. na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zabudowanych budynkami 

jednorodzinnymi: 

1) przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta 

nie więcej niż 4 osoby – 120  l, maksymalnie 240 l; 

2) przeznaczonych do zbierania segregowanych odpadów wymienionych w § 2 ust. 2 pkt 1 z wyłączeniem 

szkła, popiołów i żużli z domowych palenisk – 70 l; 

3) przeznaczonych do zbierania szkła, popiołów i żużli z domowych palenisk – 30 l. 

2. na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zabudowanych budynkami 

wielolokalowymi: 

1) przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta 

nie więcej niż 40 osób – 1100 l, 

2) przeznaczonych do zbierania segregowanych odpadów wymienionych w § 2 ust. 2 pkt 1 z wyłączeniem 

bioodpadów, szkła, popiołów i żużli z domowych palenisk – 1100 l; 

3) przeznaczonych do zbierania bioodpadów, szkła, popiołów i żużli z domowych palenisk – 120 l. 

3. na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ilość 

i pojemność pojemników na zmieszane odpady komunalne powinna być dostosowana do indywidualnych 

potrzeb uwzględniając następujące minimalne normy: 

1) dla żłobków, przedszkoli i szkół – 5 l na każde dziecko, ucznia i pracownika nie mniej niż pojemnik 120 l, 

2) dla lokalu handlowego – 12 l na każde 10m
2
 powierzchni użytkowej, jednak nie mniej niż pojemnik 120 l, 
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3) dla lokalu gastronomicznego – 10 l na jedno miejsce konsumpcyjne jednak, nie mniej niż jeden pojemnik 

120 l, 

4) dla zakładu rzemieślniczego, usługowego i produkcyjnego, biura, urzędu, banku i innego obiektu 

użyteczności publicznej – 12 l na każdego pracownika, nie mniej niż jeden pojemnik 120 l, 

5) dla placówek medycznych – nie mniej niż jeden pojemnik 120 l na lokal, 

6) dla szpitala – nie mniej niż jeden pojemnik 1100 l, 

7) dla cmentarza – nie mniej niż jeden pojemnik 1100 l, 

8) dla nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy, terenu rekreacyjno-wypoczynkowego – 

co najmniej jeden pojemnik 110 l, 

9) dla zespołu rodzinnych ogródków działkowych – nie mniej niż 1 pojemnik 1100 l, 

10) dla pozostałych niewymienionych nieruchomości niezamieszkałych – co najmniej jeden pojemnik 120 l, 

11) kosze uliczne o pojemności od 20 do 40 l, 

12) kosze na przystankach autobusowych o pojemności od 30 litrów do 60 l, 

13) kosze w parkach i skwerach  o pojemności od 20 do 60 l. 

4. Pojemniki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów w miejscach publicznych powinny 

posiadać pojemność nie mniejszą niż 1100 l. 

§ 15. Ustala się następujące warunki rozmieszczenia pojemników/worków przeznaczonych na odpady 

komunalne, na terenie nieruchomości: 

1) Właściciel nieruchomości zapewnia na jej terenie miejsce gromadzenia odpadów, przystosowane do liczby 

i rodzaju pojemników. 

2) Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych należy ustawić na nieruchomości w miejscach 

odpowiadających przepisom prawa budowlanego w sposób niepowodujący uciążliwości i utrudnień dla 

mieszkańców nieruchomości, lub osób trzecich. 

3) W przypadku, gdy niemożliwe jest ustawienie pojemników na własnej nieruchomości dopuszcza się ich 

ustawienie na innej nieruchomości, położonej w niedalekim sąsiedztwie. 

4) Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wystawienia przed nieruchomość do najbliższej drogi 

publicznej lub drogi gminnej wewnętrznej pojemnika/worka do gromadzenia odpadów komunalnych 

w dniu odbioru odpadów, w miejscu nieutrudniającym komunikację na tej drodze, najpóźniej do godziny 

7:00. 

5) W przypadku, gdy miejsce gromadzenia odpadów posiada swobodny dostęp od strony ulicy publicznej lub 

chodnika, bez konieczności wstępu na teren nieruchomości, właściciel nieruchomości nie ma obowiązku 

wystawiania przed nieruchomość pojemników/worków do gromadzenia odpadów komunalnych. 

6) W przypadku zabudowy wielomieszkaniowej oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy 

a powstają odpady komunalne, w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach/workach 

właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zapewnienia pracownikom podmiotu odbierającego odpady 

swobodnego dostępu do miejsc przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych w sposób 

umożliwiający opróżnienie pojemników. 

7) Utrudnianie pracownikom podmiotu odbierającego odpady dostępu do pojemników/worków 

przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych może skutkować brakiem odbioru 

w wyznaczonym dniu. 

8) W przypadkach, gdzie dojazd ciężkim sprzętem jest szczególnie utrudniony lub wymaga przejazdu przez 

gruntową drogę prywatną właściciel nieruchomości jest zobowiązany do wystawienia pojemników/worków 

do najbliższej drogi publicznej lub do innego najbliższego miejsca, z którego odbiór odpadów 

komunalnych ciężkim sprzętem będzie możliwy. 

9) Ustawienie koszy ulicznych w miejscach publicznych w szczególności takich jak chodniki, place, 

przystanki, parki itp. winno zapewnić utrzymanie czystości w tych miejscach, w ilości pozwalającej na 

swobodne korzystanie z nich przez przechodniów. 
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10) Na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować w bezpośrednim sąsiedztwie wiaty,  

a w przypadku jej braku w najbliższym sąsiedztwie oznaczenia przystanku. 

§ 16. Zwalnia się z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na bioodpady właściciela nieruchomości 

w zabudowie jednorodzinnej, który posiada kompostownik i kompostuje odpady. 

§ 17. Właściciele nieruchomości w przypadku wprowadzenia przez gminę systemu znakowania worków 

i pojemników mają obowiązek ich stosowania. 

Rozdział 4. 

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

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 18. 1.  Właściciele nieruchomości zapobiegają przepełnianiu się pojemników i worków przeznaczonych 

do gromadzenia poszczególnych frakcji odpadów i ich rozsypywaniu. 

2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów, w sposób systematyczny, gwarantujący 

zachowanie czystości i porządku na nieruchomości. 

3. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez 

umieszczenie odpadów określonych w § 2 ust. 2 pkt 1 oraz zmieszanych odpadów komunalnych 

w odpowiednich pojemnikach, w które wyposażone są nieruchomości, a odpadów określonych w § 

2 ust. 2 pkt 2 – 7 poprzez ich odwożenie do punktów selektywnego zbierania odpadów, lub wyznaczonych 

miejsc ich odbioru. 

4. Właściciele nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej mogą pozbywać się odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych poprzez ich kompostowanie 

w przydomowych kompostownikach. 

§ 19. 1. Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych należy realizować z terenu nieruchomości, przy 

zachowaniu częstotliwości dostosowanej do ilości powstających na niej odpadów tj.: 

1) z terenów w zabudowie jednorodzinnej – co najmniej 1 raz na 2 tygodnie, 

2) z terenów w zabudowie wielorodzinnej – co najmniej 1 raz na tydzień, 

3) z terenów niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne – co  najmniej 1 raz na 2 tygodnie; 

w uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody ze strony gminy, dopuszcza się zmniejszenie 

częstotliwości odbioru odpadów do jednego odbioru w miesiącu, 

4) z ogródków działkowych – w okresie od kwietnia do października – co  najmniej 1 raz na 2 tygodnie, 

w pozostałe miesiące na zgłoszenie w zależności od potrzeb, 

5) z koszy ulicznych – co najmniej 1 raz w tygodniu. 

2. Odbiór frakcji odpadów selektywnie zbieranych (papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania 

wielomateriałowe, metale, szkło bezbarwne i kolorowe) należy realizować z terenu nieruchomości, przy 

zachowaniu częstotliwości: 

1) z terenów w zabudowie jednorodzinnej – co najmniej 1 raz na 2 tygodnie, 

2) z terenów w zabudowie wielorodzinnej – co najmniej 1 raz na tydzień, 

3) z terenów niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne – co  najmniej 1 raz na 4 tygodnie 

3. Odbiór bioodpadów przy zachowaniu częstotliwości: 

a) z terenów w zabudowie jednorodzinnej – co najmniej 1 raz na 2 tygodnie w okresie od kwietnia do 

października, pozostałe miesiące co najmniej 1 raz na 4 tygodnie, 

b) z terenów w zabudowie wielorodzinnej – co najmniej 1 raz na tydzień, 

c) z terenów niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne – co  najmniej 2 razy w roku 

4. Odbiór popiołów w okresie od października do kwietnia, przy zachowaniu częstotliwości: 

a) z terenów w zabudowie jednorodzinnej – co najmniej 1 raz na 2 tygodnie, 
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b) z terenów niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne – co najmniej 1 raz na 4 tygodnie. 

§ 20. Ustala się następujące wymagania dotyczące kompostowania dotyczące kompostowania bioodpadów 

stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi: 

1) przydomowy kompostownik lub pryzmę kompostową należy zlokalizować na posesji zgodnie z przepisami 

techniczno-budowlanymi, w sposób niepowodujący uciążliwości dla mieszkańców nieruchomości 

sąsiednich, zanieczyszczenia terenu oraz wód powierzchniowych i podziemnych, 

2) kompost pochodzący z kompostownika przydomowego należy spożytkować jako nawóz organiczny na 

potrzeby gospodarstwa domowego. 

§ 21. 1.  Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do zapewnienia systematycznego usuwania 

nieczystości ciekłych z urządzeń służących do ich gromadzenia poprzez niedopuszczanie do ich przepełnienia 

i wylewania się ścieków na powierzchnię terenu. 

2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest zapewnić pracownikom jednostki wywozowej dostęp do 

urządzeń służących do gromadzenia nieczystości, w sposób umożliwiający ich opróżnienie. 

3. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do utrzymania w odpowiednim stanie technicznym 

i sanitarnym zbiorników bezodpływowych do gromadzenia nieczystości ciekłych. 

Rozdział 5. 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 22. Właściciele nieruchomości w celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, mogą 

podejmować następujące działania służące zapobieganiu ich powstawaniu: 

1) podnoszenie świadomości ekologicznej; 

2) racjonalizacja zakupów; 

3) ponowne wykorzystanie materiałów i produktów; 

4) propagowanie selektywnej zbiórki surowców wtórnych; 

5) zmniejszenie objętości oraz zwiększenie liczby opakowań wielokrotnego użytku; 

6) przekazywanie starych, nieuszkodzonych mebli organizacjom charytatywnym lub innym zainteresowanym; 

7) wydłużenie okresu użytkowania sprzętu poprzez jego naprawy; 

8) stosowanie energooszczędnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 

9) identyfikowanie produktów spełniających kryteria ekologiczne, w tym kryteria wydajności materiałowej 

i ograniczeń w opakowaniach poprzez stosowane oznakowania ekologiczne na opakowaniach; 

10) stosowanie baterii i akumulatorów o przedłużonej żywotności; 

11) stosowanie akumulatorów w miejsce baterii; 

12) promowanie budowy i użytkowania kompostowników przydomowych. 

Rozdział 6. 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe 

§ 23. 1. Osoba, z którą przebywa zwierzę domowe na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz 

na terenach do wspólnego korzystania w szczególności takich jak drogi, chodniki, podwórka, parki i inne 

tereny zielone, zobowiązana jest do niezwłocznego usunięcia zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę. 

Zebrane odpady należy umieścić w przyulicznym koszu na zmieszane odpady komunalne. 

2. W miejscach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na terenach do wspólnego korzystania 

zwierzęta domowe, a w szczególności psy, mogą przebywać wyłącznie pod nadzorem osoby, która jest zdolna 

do sprawowania kontroli nad zachowaniem się zwierzęcia, z uwzględnieniem następujących zasad: 

1) psa należy prowadzić na smyczy, 

2) psy, należące do ras uznanych, na podstawie odrębnych ustaw, za agresywne muszą być prowadzone 

w kagańcu. 
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3. Do wyprowadzania psów w miejsca publiczne na smyczy i w kagańcu nie są obowiązane osoby 

utrzymujące psy, w stosunku do których nie jest to konieczne ze względu na rasę, wiek i stan zdrowia. 

Rozdział 7. 

Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich 

§ 24. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, dopuszcza się chów i hodowlę zwierząt 

gospodarskich w zabudowie jednorodzinnej i gospodarstwach typu zagrodowego wyposażonych w budynki 

inwentarskie, spełniające wymogi określone w przepisach odrębnych. 

2. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenie gminy, za wyjątkiem nieruchomości 

położonych: 

1) w zabudowie wielorodzinnej, 

2) na których znajdują się budynki użyteczności publicznej. 

§ 25. 1.  Osoby prowadzące hodowlę zwierząt gospodarskich powinny dołożyć starań aby zwierzęta były 

jak najmniej uciążliwe dla otoczenia. 

2. Osoby prowadzące hodowlę zwierząt przeciwdziałają zanieczyszczeniom wód powierzchniowych 

i podziemnych nieczystościami powstałymi podczas chowu i hodowli zwierząt. 

Rozdział 8. 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania 

§ 26. 1.  Obowiązkowi deratyzacji podlegają szczególnie obszary: 

1) zabudowane  budynkami wielorodzinnymi; 

2) obiekty użyteczności publicznej; 

3) nieruchomości, w obrębie których utrzymywane są zwierzęta gospodarskie. 

2. Obowiązkową deratyzację przeprowadza się co najmniej dwa razy w roku, w terminach od 1 do 

31 marca i od 1 do 31 października. 

Rozdział 9. 

Postanowienia końcowe 

§ 27. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, sprawuje Burmistrz 

Miasta Dębicy. Do przeprowadzania kontroli w zakresie realizacji obowiązków zawartych w niniejszym 

Regulaminie upoważnieni są funkcjonariusze Straży Miejskiej, oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Dębicy. 

§ 28. Traci moc uchwała Nr XXI/208/2016 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 28 czerwca  2016 r. w sprawie 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Dębica  zmieniona uchwałą  

Nr XXXIV/360/2017 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Dębica. 

§ 29. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi 

w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 

  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Dębicy 

 

 

mgr inż. Mateusz Cebula 
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