
UCHWAŁA NR XIII/111/2020 

RADY GMINY ŻYRZYN 

z dnia 9 listopada 2020 r. 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żyrzyn. 

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

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 4 ust. 1, ust. 2 i ust. 2a pkt 4 ustawy 

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 1439) Rada Gminy, działając na wniosek Wójta Gminy Żyrzyn, po zapoznaniu się z opinią 

i wnioskami Komisji Budżetowej, Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego oraz 

po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Puławach 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Uchwala się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żyrzyn w brzmieniu 

określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XII/77/2016 r. Rady Gminy 

Żyrzyn z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie Gminy Żyrzyn, uchwała nr XIV/110/ 2016 r. Rady Gminy Żyrzyn z dnia 

17 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/77/2016 z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żyrzyn, oraz uchwała 

nr XXII/157/2017 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 5 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały 

nr XII/77/ 2016 z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie Gminy Żyrzyn. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żyrzyn. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubelskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 r. 



Załącznik do uchwały nr XIII/111/2020 

Rady Gminy Żyrzyn z dnia 9 listopada 2020 r. 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY ŻYRZYN 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne. 

§ 1. 

1. Regulamin utrzymania czystości i porządku, zwany dalej „regulaminem”, określa szczegółowe 

zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żyrzyn. 

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1) punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych – rozumie się przez to punkt 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) według ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach; 

2) pojemnikach – bez bliższego określenia, rozumie się przez to także worki i kontenery 

do selektywnego zbioru odpadów; 

3) właścicielu nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników 

wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie 

lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością; 

4) uprawnionym podmiocie – rozumie się przez to przedsiębiorcę odbierającego odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości posiadającego wpis do rejestru działalności 

regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

Rozdział 2 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości. 

§ 2. 

1. Właściciele nieruchomości, na terenie których powstają odpady komunalne, zobowiązani są 

do ich selektywnego zbierania i przekazywania przedsiębiorcy odbierającemu odpady lub 

do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). 

2. Poprzez selektywne zbieranie odpadów komunalnych należy rozumieć prowadzoną przez 

właściciela nieruchomości segregację odpadów powstałych na terenie nieruchomości. 

Segregacja polega na podziale odpadów na poszczególne frakcje oraz osobnym gromadzeniu 

ich w pojemnikach lub workach, odpowiednio oznaczonych, obejmujących co najmniej: papier, 

szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady. 

3. Bezpośrednio z terenu nieruchomości odbierane będą następujące frakcje odpadów 

komunalnych zbieranych selektywnie: 

1) szkło bezbarwne i kolorowe; 

2) papier, tektura; 

3) metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe – łącznie; 

4) bioodpady; 

5) zmieszane odpady komunalne; 

6) popioły. 



4. W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) odbierane będą następujące 

odpady zebrane selektywnie dostarczone przez właściciela nieruchomości: 

1) szkło; 

2) papier, tektura; 

3) metale; 

4) tworzywa sztuczne; 

5) opakowania wielomateriałowe; 

6) bioodpady, rozdrobnione gałęzie drzew i krzewów; 

7) odzież i tekstylia; 

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

9) odpady wielkogabarytowe; 

10) odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku remontów w gospodarstwach 

domowych; 

11) szkło okienne; 

12) zużyte opony; 

13) popioły; 

14) styropiany budowlane i opakowaniowe; 

15) odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych w szczególności: 

a) przeterminowane leki i chemikalia, 

b) zużyte baterie i akumulatory, 

c) farby, kleje, rozpuszczalniki, lakiery, oleje odpadowe oraz opakowania po tych 

substancjach, 

d) środki ochrony roślin, środki czyszczące, żywice, środki do konserwacji drewna oraz 

opakowania po tych substancjach, 

e) lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć w tym termometry rtęciowe, 

f) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwach 

domowych, w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji 

i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł 

i strzykawek. 

5. Odpady wielkogabarytowe pochodzące z budów, remontów i rozbiórek, na które potrzeba 

uzyskać pozwolenie na budowę oraz które należy zgłosić do właściwego organu, winny być 

odbierane z terenu nieruchomości przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych lub przekazane do punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych – po zawarciu oddzielnej umowy na świadczenie dodatkowych usług. 

6. Zużyte baterie i przeterminowane leki mogą być zbierane na terenie gminy: 

1) w oznaczonych pojemnikach do selektywnej zbiórki zużytych baterii znajdujących się 

w placówkach handlowych zajmujących się sprzedażą urządzeń elektrycznych 

i elektronicznych, placówkach oświatowych, budynkach użyteczności publicznej; 

2) w oznakowanych pojemnikach przeznaczonych do zbierania przeterminowanych leków 

znajdujących się w aptekach i w wyznaczonych budynkach użyteczności publicznej. 

7. Właściciele nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, mogą korzystać z przydomowego 

kompostownika, w celu zagospodarowania bioodpadów i odpadów zielonych, o ile proces ten 

nie spowoduje zanieczyszczenia wód lub gleby oraz uciążliwości dla sąsiadów i nie będzie 

naruszał innych przepisów prawnych. 



8. Kompostowanie polega na przetwarzaniu selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych 

bioodpadów oraz wytwarzanie z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków 

wspomagających uprawę roślin, spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych. 

9. Odpady gromadzone w workach lub pojemnikach właściciel nieruchomości zobowiązany jest 

zabezpieczyć przed rozsypaniem. 

10. Właściciele nieruchomości mają obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemnik 

na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz utrzymania tych pojemników 

w odpowiednim stanie sanitarnym, technicznym i porządkowym. 

§ 3. 

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia błota śniegu, lodu i innych 

zanieczyszczeń z chodników wzdłuż nieruchomości, przy czym za chodnik uznaje się wydzieloną 

część drogi publicznej służącą do ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy 

nieruchomości, z wyłączeniem miejsc, na którym dopuszczono płatny postój lub parkowanie 

pojazdów samochodowych. Uprzątnięcie błota, śniegu i lodu powinno nastąpić niezwłocznie, 

natomiast innych zanieczyszczeń w tym liści, systematycznie w miarę występujących potrzeb. 

§ 4. 

1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod warunkiem: 

1) odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej, zbiornika bezodpływowego 

lub do przydomowych oczyszczalni ścieków w sposób nie powodujący zanieczyszczenia 

środowiska; 

2) dokonywania tych czynności na wydzielonych utwardzonych częściach nieruchomości oraz 

przy użyciu środków ulegających biodegradacji. 

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się 

wyłącznie pod warunkiem: 

1) niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w pojemnikach 

do tego przeznaczonych; 

2) naprawa pojazdów samochodowych nie stwarza uciążliwości dla właścicieli sąsiednich 

nieruchomości. 

Rozdział 3 

Rodzaje, minimalna pojemność pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, 

na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników i worków oraz utrzymania 

pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. 

§ 5. 

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są dostosować liczbę i pojemność pojemników 

do liczby osób zamieszkujących/przebywających na terenie nieruchomości oraz do ilości 

i rodzaju wytworzonych odpadów komunalnych lub w przypadku nieruchomości 

niezamieszkałej – do potrzeb danej nieruchomości i charakteru prowadzonej na tej 

nieruchomości działalności. 



2. Ustala się następujące rodzaje i minimalne pojemności pojemników i worków przeznaczonych 

do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zamieszkałej w zabudowie 

jednorodzinnej: 

1) pojemniki z tworzyw sztucznych lub metali, o pojemności od 120 l do 1100 l; 

2) worki foliowe o pojemności od 60 l do 120 l; 

3) dopuszcza się zwolnienie z posiadania worka na odpady biodegradowalne w przypadku 

gromadzenia tych odpadów w kompostowniku. 

3. Ustala się następujące rodzaje i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych 

do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zamieszkałej w zabudowie 

wielorodzinnej: 

1) pojemniki z tworzyw sztucznych lub metali o pojemności od 120 l do 7 m3; 

2) worki foliowe o pojemności od 60 l do 120 l. 

4. Ustala się następujące rodzaje i minimalne pojemności pojemników i worków przeznaczonych 

do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości niezamieszkałej: 

1) pojemniki z tworzyw sztucznych lub metali o pojemności od 120 l do 7 m3; 

2) worki foliowe o pojemności od 60 l do 120 l. 

5. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) 

odpadów komunalnych o minimalnej pojemności uwzględniającej poniższe wielkości 

wytwarzanych odpadów: 

1) w odniesieniu do nieruchomości zamieszkałych, w miesiącu na jedną osobę musi przypadać 

nie mniej niż 30 l pojemności pojemnika, przy czym każda nieruchomość musi być 

wyposażona w co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l; 

2) w odniesieniu do budynku użyteczności publicznej, poza wymienionymi poniżej – 3 l 

na każdego pracownika; 

3) w odniesieniu do szkół, przedszkoli na każdego ucznia, wychowanka i pracownika musi 

przypadać co najmniej 12 l pojemności pojemnik, przy czym na każdy budynek co najmniej 

jeden pojemnik o pojemności 120 l; 

4) w odniesieniu do lokali handlowych na każde 10 m powierzchni całkowitej lokalu musi 

przypadać co najmniej 20 l pojemności pojemnika, przy czym na każdy lokal co najmniej 

jeden pojemnik o pojemności 120 l; 

5) w odniesieniu do zakładów pracy, rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych 

na każdych 10 pracowników musi przypadać co najmniej jeden pojemnik o pojemności 

120 l; 

6) w odniesieniu do domów opieki, pensjonatów itp. na jedno łóżko musi przypadać co 

najmniej 30 l, przy czym na każdy obiekt co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l; 

7) w odniesieniu do domków letniskowych na każdy obiekt co najmniej jeden pojemnik 

o pojemności 120 l; 

6. Pojemniki i worki przeznaczone do zbierania segregowanych odpadów komunalnych na terenie 

nieruchomości powinny mieć minimalną pojemność: 

1) dla zabudowy jednorodzinnej – 120 l; 

2) dla zabudowy wielorodzinnej – 120 l; 

3) dla pozostałych nieruchomości – co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l; 

7. Pojemniki i worki powinny być odpowiednio oznakowane: 

1) na papier – koloru niebieskiego oznaczonego napisem "Papier”; 

2) na metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe – koloru żółtego oznaczone 

napisem „Metale i tworzywa sztuczne”; 



3) na szkło – koloru zielonego oznaczone napisem „Szkło”; 

4) na bioodpady – koloru brązowego oznaczone napisem: „Bio”; 

5) na popiół – koloru innego niż określone w pkt 1-4, oznaczone napisem „Popiół”; 

6) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – w osobnym pojemniku. 

8. Ustala się następujące rodzaje i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych 

do selektywnego zbierania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku 

publicznego np. drogi, place, skwery, przystanki autobusowe: 

1) pojemniki z tworzyw sztucznych lub metali o pojemności od 10l do 60 l; 

2) worki o pojemności od 60 l do 120 l, stosowane do selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych w trakcie zgromadzeń, imprez masowych lub bezpośrednio po ich 

zakończeniu, a także we wszelkiego rodzaju zorganizowanych akcjach zbierania odpadów 

np. „sprzątanie świata” i podobnych. 

9. Do zbierania zużytych baterii stosuje się pojemniki z tworzyw sztucznych o pojemności od 30 l 

do 50 l. 

10. Do zbierania przeterminowanych leków stosuje się pojemniki metalowe typu foka o pojemności 

od 50 l do 60 l. 

§ 6. 

Warunki rozmieszczenia pojemników i worków. 

1. Pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych należy umieszczać w wydzielonych 

miejscach na terenie nieruchomości, przystosowanych do tego celu zgodnie z odpowiednimi 

przepisami. 

2. Pojemniki i worki do zbierania odpadów należy ustawić w miejscu wyodrębnionym, dostępnym 

dla osób korzystających z pojemnika oraz przedsiębiorcy odbierającego odpady, bez 

konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości, do którego możliwy jest dojazd 

pojazdem do transportu odpadów z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. W przypadku braku możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca ustawienia pojemników lub 

worków do zbierania odpadów, pojemniki i worki należy wystawić w dniu odbioru, na chodnik 

lub drogę przed wejściem na teren nieruchomości lub udostępnić w sposób uzgodniony 

z przedsiębiorcą odbierającym odpady. 

4. Worki i pojemniki należy ustawiać w taki sposób, aby nie stwarzały zagrożenia dla innych 

użytkowników ciągów komunikacyjnych i bezpieczeństwu ruchu drogowego, a także aby 

uniemożliwić rozrywanie worków przez zwierzęta i wywracanie pojemników przez wiatr. 

5. Pojemniki należy ustawić w taki sposób, aby nie utrudniały korzystania z nieruchomości, 

w szczególności poprzez zastawianie ciągów pieszych i jezdnych oraz miejsc parkingowych. 

6. Pojemniki i worki na odpady zbierane selektywnie należy umieszczać w takich miejscach aby 

uniemożliwić przedostanie się do nich wód opadowych lub podsiąkowych do momentu ich 

odbioru. 

7. Worki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów należy umieszczać w miejscu ustawienia 

pojemników lub innym miejscu uzgodnionym z odbiorcą odpadów wyłącznie w dniu 

wskazanym w harmonogramie odbioru danego rodzaju odpadów. 

8. Miejsce ustawienia pojemników, worków, koszy na śmieci i kontenerów właściciel 

nieruchomości jest obowiązany utrzymywać w należytej czystości i porządku. 



9. Pojemniki na odpady komunalne na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz 

na drogach publicznych rozmieszcza się w szczególności przy przystankach komunikacyjnych, 

parkingach w sposób niepowodujący zakłóceń ruchu pieszych. 

§ 7. 

Utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. 

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania pojemników do zbierania odpadów 

w należytym stanie porządkowym, technicznym i sanitarnym. 

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do: 

1) utrzymania pojemników w należytym stanie porządkowym poprzez zapewnienie 

odpowiedniej liczby i pojemności pojemników, aby nie dochodziło do ich przepełnienia; 

2) instruowania użytkowników nieruchomości o sposobie korzystania z pojemników; 

3) porządkowania terenu wokół pojemników, w szczególności poprzez usuwanie z otoczenia 

pojemników odpadów, które z niego wypadły lub nie zostały do niego wrzucone; 

4) utrzymanie pojemników w należytym stanie sanitarnym, w tym do przeprowadzenia 

dezynfekcji i dezynsekcji dla potrzeb co najmniej jeden raz w roku. 

3. Pojemniki i worki powinny odpowiadać obowiązującym w Polsce normom. 

4. Pojemniki powinny być zabezpieczone przed czynnikami zewnętrznymi poprzez zamykanie 

pojemników pokrywami oraz przystosowane do mechanicznego załadunku przy użyciu 

specjalistycznego sprzętu lub pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów komunalnych. 

5. Worki do zbierania odpadów komunalnych powinny być przezroczyste, pozwalające 

zweryfikować ich zawartość, bez konieczności rozrywania worków, wykonane z folii 

polietylenowej LDPE lub równoważnego materiału, o grubości zapewniającej odporność 

na rozerwanie, odporne na działanie promieni UV, niskich temperatur oraz środków 

chemicznych. 

Rozdział 4 

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

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego. 

§ 8. 

1. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne, zobowiązani są zawrzeć umowę na odbieranie odpadów komunalnych 

z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez wójta, z zastrzeżeniem § 8 ust. 

2. 

2. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, w tym prowadzący działalność gastronomiczną 

lub hotelarską lub użyteczności publicznej zobowiązani są do pozbywania się 

niesegregowanych (zmieszanych) oraz segregowanych odpadów komunalnych z częstotliwością 

określoną w niniejszym regulaminie. 

3. Ustala się następującą częstotliwość i sposób odbierania odpadów komunalnych z terenów 

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego: 

1) odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) będą odbierane z nieruchomości 

zamieszkałych z częstotliwością: 

a) w okresie od 1 kwietnia do 31 października – jeden raz na dwa tygodnie, 



b) w okresie od 1 listopada do 31 marca – jeden raz w miesiącu; 

2) odpady podlegające segregowanemu zbieraniu odbierane będą raz w miesiącu zgodnie 

z harmonogramem; 

3) bioodpady z terenu nieruchomości zamieszkałych odbierane będą: 

a) od 1 kwietnia do 31 października – jeden raz na dwa tygodnie, 

b) od 1 listopada do 31 marca – jeden raz w miesiącu. 

4. Popiół odbierany będzie 3 razy w ciągu roku tj. w miesiącach: luty, maj i grudzień lub innych 

terminach uzgodnionych z przedsiębiorcą odbierającym odpady. 

5. Wszystkie odpady podlegające selektywnemu zbieraniu, wymienione w § 2 pkt 4 mogą być 

przekazane do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Właściciel zobowiązany 

jest samodzielnie i na własny koszt dostarczyć odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych (PSZOK). 

6. Kosze uliczne należy opróżniać na bieżąco, nie dopuszczając do ich przepełnienia nie rzadziej 

niż raz na dwa tygodnie. 

7. Odpady komunalne selektywne i zmieszane powinny być wystawione przed posesję od godz. 

700 do 1800 w dni robocze (z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych). 

8. Sposób zbierania odpadów komunalnych będzie podlegał kontroli. W przypadku gdy 

w pojemnikach lub workach do selektywnej zbiórki będą umieszczone niesegregowane 

(zmieszane) odpady komunalne przedsiębiorca odbierający przyjmie je jako niesegregowane 

(zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym gminę. Właściciele nieruchomości będą 

wówczas ponosić podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

określoną w odrębnej uchwale. 

9. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do systematycznego pozbywania się nieczystości 

ciekłych ze zbiornika bezodpływowego z częstotliwością nie dopuszczającą do jego 

przepełnienia oraz wylewania się i przenikania jego zawartości do gruntu, nie rzadziej niż dwa 

razy w roku. 

10. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się osadów ściekowych 

z przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych z częstotliwością wynikającą z ich instrukcji 

eksploatacji. 

11. Zbiornik bezodpływowy musi być zlokalizowany w taki sposób, aby możliwy był dojazd 

do niego pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego do realizacji usług wywozu 

nieczystości ciekłych. 

12. Nieczystości ciekłe z terenu nieruchomości powinny być przekazane uprawnionemu 

podmiotowi w ramach zawartej z nim umowy. 

13. Właściciele nieruchomości, na terenach gdzie prowadzona jest działalność wiążąca się 

z okresowym przebywaniem osób (wynajem pokoi itp.) zobowiązani są do wyposażenia 

nieruchomości w dodatkowe pojemniki na odpady. 

14. W przypadku lokali handlowych i gastronomicznych dla zapewnienia czystości wymagane jest 

również ustawienie na zewnątrz, przed wejściem do tego lokalu, co najmniej jednego pojemnika 

na odpady.  



Rozdział 5 

Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. 

§ 9. 

1. Zgodnie z ustaleniami Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2022 Gmina 

Żyrzyn weszła w skład Regionu Puławy. 

2. Właściciele nieruchomości powinni kierować się zasadami zmierzającymi do ograniczenia 

ilości powstawania odpadów komunalnych poprzez: 

1) świadomy wybór produktów pod kątem ilości i zawartości; 

2) wielokrotne używanie produktów i opakowań; 

3) stosowanie odświeżania, renowacji i drobnych napraw; 

4) unikanie produktów nienadających się do recyklingu, odzysku lub kompostowania; 

5) unikanie produktów „nadmiernie” opakowanych. 

3. Odpady ulegające biodegradacji, powstające w gospodarstwach domowych w zabudowie 

jednorodzinnej powinny być w miarę możliwości w pierwszej kolejności wykorzystywane przez 

mieszkańców we własnym zakresie poprzez kompostowanie w przydomowych 

kompostownikach. 

4. Odpady komunalne zbierane selektywnie powinny być gromadzone i transportowane w sposób 

zapobiegający ich zmieszaniu. 

5. Na terenie Gminy Żyrzyn nie istnieje i nie jest planowana do utworzenia stacja przeładunkowa 

odpadów. 

Rozdział 6 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub 

uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych dla wspólnego 

użytku. 

§ 10. 

1. Osoby będące właścicielami lub opiekunami zwierząt domowych zobowiązane są 

do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w tym w szczególności nie 

pozostawiania ich bez dozoru, jeżeli zwierzę nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub 

na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający wydostanie się z niego oraz 

do niedoprowadzania ich do stanu niebezpiecznego dla innych ludzi. 

2. Osoby utrzymujące psy zobowiązane są do trzymania ich w obrębie swoich gospodarstw 

i nieruchomości, w szczególności zabrania się wypuszczania psów poza obręb własnych 

nieruchomości lub niekontrolowanego nietrzymania psów w obrębie własnych nieruchomości. 

3. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do niezwłocznego usunięcia 

zanieczyszczeń (odchodów) pozostawionych przez zwierzęta na terenach przeznaczonych 

do użytku publicznego. 

4. Osoby utrzymujące ptaki, owady, gady i płazy zobowiązane są do zabezpieczenia ich przed 

wydostaniem się na zewnątrz lokali i nieruchomości. 

5. Zabrania się pozostawiania zwierząt bez opieki, chyba, że zwierzę znajduje się 

w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie, ogrodzonym w sposób uniemożliwiający 

opuszczenie go przez zwierzę. 



Rozdział 7 

Wymagania w zakresie utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

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

nieruchomościach. 

§ 11. 

1. Zabrania się utrzymania zwierząt gospodarskich (trzody chlewnej, bydła, owiec, kóz, koni, 

ptactwa i zwierząt futerkowych) na terenach osiedli o zabudowie wielorodzinnej 

i skoncentrowanej jednorodzinnej z wyłączeniem zabudowy zagrodowej. 

2. Na innych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być 

utrzymywane pod warunkiem, że: 

1) przestrzegane będą obowiązujące przepisy sanitarno-epidemiologiczne; 

2) powstające w związku z hodowlą odpady i nieczystości będą gromadzone i usuwane 

w sposób zgodny z prawem, a także nie będą powodowały zanieczyszczenia terenu 

nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych; 

3) zwierzętom gospodarskim będą zapewnione odpowiednie pomieszczenia gospodarskie 

zgodnie z normami wynikającymi z ustaw i rozporządzeń szczególnych; 

4) zachowane będą środki ostrożności zapewniające ochronę życia i zdrowia ludzi, a także by 

zwierzęta te były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia takich jak: hałas, czy odór. 

3. Zakazuje się utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach przeznaczonych w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny mieszkaniowe oraz w obrębie istniejącej 

zabudowy budynkami mieszkalnymi. 

Rozdział 8 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania. 

§ 12. 

1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają, oprócz obszarów wynikających z odrębnych przepisów, 

następujące obszary: 

1) zabudowane budynkami produkcyjnymi, handlowymi, usługowymi; 

2) zabudowane budynkami gospodarczymi związanymi z produkcją rolną. 

2. Obowiązkową deratyzację przeprowadza się, co najmniej dwa razy w roku, w terminach: 

1) wiosennym – od dnia 1 marca do dnia 31 marca; 

2) jesiennym – od dnia 1 października do dnia 31 października. 

3. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, właściciele 

nieruchomości obowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji niezwłocznie. 

4. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właściciela nieruchomości. 

5. Właściciele nieruchomości dokonują dezynfekcji (a dezynsekcji w razie pojawienia się 

insektów) miejsc ustawienia urządzeń do gromadzenia odpadów 1 raz w ciągu miesiąca 

w okresie letnim (od początku maja do końca września) w przypadku gdy miejsca te znajdują 

się w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi. 


