
            
UCHWAŁA NR  XXI/217/16 

RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MŁP. 
z dnia 28 czerwca 2016 r. 

 
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Sędziszów 
Małopolski. 
 
Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                     
o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016. 446) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2016. 250)                     
po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego                                    
w Ropczycach, uchwala się, co następuje: 

 
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU  

W GMINIE SĘDZISZÓW MŁP. 
 

ROZDZIAŁ I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§ 1 

Określa   się    szczegółowe    zasady   utrzymania   czystości    i porządku   na   terenie    
Gminy    Sędziszów Młp. w szczególności dotyczące: 
1. prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych,  
2. uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości 

służących do użytku publicznego, 
3. mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami 

naprawczymi, 
4. rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania 

odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, 
warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim 
stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,  

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

6. innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, 
7. obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę 

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

8. wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych                 
z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych 
obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach, 

9. wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów                                                     
jej przeprowadzania. 

 
 
 



§ 2 
Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 
1) pojemnikach – należy przez to rozumieć także kontenery i worki,   
2) harmonogramie – należy przez to rozumieć plan odbioru odpadów komunalnych 

na terenie Gminy Sędziszów Młp. dotyczący częstotliwości i terminu ich odbioru, 
3) GPSZOK – należy przez to rozumieć Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów, 
4) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Sędziszowie Młp.   
5) nieruchomości zamieszkałej – należy przez to rozumieć nieruchomość, na której 

mieszkaniec – osoba fizyczna bytuje stale lub czasowo, 
6) nieruchomości niezamieszkałej – należy przez to rozumieć nieruchomości  których 

nie zamieszkują mieszkańcy (szkoły, urzędy, biura, warsztaty, zakłady, itp.), a w 
ich obrębie powstają odpady komunalne, 

7) właścicielu nieruchomości – należy przez to rozumieć osoby i podmioty o których 
mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości    
i porządku w gminach (Dz. U. 2016 poz. 250). 

 
ROZDZIAŁ II 

WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA 
TERENIE NIERUCHOMOŚCI 

 
§ 3 

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania 
odpadów następujących frakcji: 
1) papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itp.), 
2) metal, 
3) tworzywa sztuczne, 
4) opakowania ze szkła, 
5) opakowania wielomateriałowe, 
6) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym opakowania ulegające 

biodegradacji (np. worki foliowe biodegradowalne), 
a także powstających w gospodarstwach domowych odpadów typu: 

7) przeterminowane leki i chemikalia, 
8) zużyte baterie i akumulatory, 
9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
10)  meble i inne odpady wielkogabarytowe, 
11)  odpady budowlane i rozbiórkowe, 
12)  zużyte opony 
13) odpady zielone. 

2. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie 
nieruchomości poprzez: 
1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych 

zgodnie z zapisami niniejszego regulaminu,  
2) prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów i zbiórki odpadów zmieszanych   

zgodnie z zapisami niniejszego regulaminu, 
3) przekazywanie przedsiębiorcy odpadów komunalnych, w tym zebranych 

selektywnie w terminach wyznaczonych harmonogramem. 
3. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników zobowiązani są do  



uprzątnięcia błota, śniegu , lodu oraz innych zanieczyszczeń znajdujących się na 
chodniku  poprzez ich odgarnięcie na skraj chodnika, w możliwie najkrótszym 
czasie od ich wystąpienia.  

4. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod 
warunkiem: 
1) dokonywania tych czynności na utwardzonych powierzchniach własnej 

nieruchomości, 
2) stosowania środków ulegających biodegradacji, 
3) odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika 

bezodpływowego.  
5. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi może być  

prowadzona jeżeli nie spowoduje zanieczyszczenia wód i ziemi oraz uciążliwości 
dla sąsiednich nieruchomości.  

 
ROZDZIAŁ III 

RODZAJ I MINIMALNA ILOŚĆ POJEMNIKÓW 
PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA 

TERENIE NIERUCHOMOŚCI ORAZ NA DROGACH PUBLICZNYCH, 
WARUNKI ROZMIESZCZANIA TYCH POJEMNIKÓW I ICH UTRZYMANIA               

W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZĄDKOWYM I 
TECHNICZNYM. 

 
§ 4 

1. Do gromadzenia odpadów komunalnych należy stosować:   
1) pojemniki o pojemności 110 l,  
2) pojemniki o pojemności 120 l,  
3) pojemniki o pojemności 240 l,  
4) pojemniki o pojemności 1100 l,  
5) pojemniki o pojemności 2200 l,  
6) kosze uliczne o pojemności 10 do 60 l wyposażone w pokrywy, 
7) worki z tworzywa sztucznego o pojemności 60 do 120 l .   

2. Pojemniki i worki przeznaczone do zbiórki odpadów zbieranych selektywnie 
muszą wyglądać estetycznie, nie mogą być uszkodzone i wydzielać 
nieprzyjemnych zapachów. 

§ 5 
1. Odpady komunalne zmieszane należy gromadzić w pojemnikach o minimalnej 

pojemności  lub zespołach pojemników uwzględniając następujące  normy: 
1) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych – 20 l na mieszkańca, jednak co 

najmniej jeden pojemnik 110 l na każdą nieruchomość, 
2) dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych – 20 l na mieszkańca, 
3) dla przedszkoli i szkół wszelkiego typu – 3 l na każde dziecko/ucznia                       

i pracownika,  
4) dla obiektów użyteczności publicznej – 110 l na każdych 10 pracowników, 
5) dla lokali handlowych – 50 l na każde 10 m² powierzchni całkowitej, jednak co 

najmniej jeden pojemnik 110 l na lokal, 
6) dla lokali gastronomicznych – 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne,  
7) dla ulicznych punktów szybkiej obsługi – co najmniej jeden pojemnik 110 l, 



8) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do 
pomieszczeń biurowych i socjalnych – 110 l na każdych 10 pracowników, 

9) dla hoteli, domów opieki, szpitali – 20 l na jedno łóżko,  
10) dla ogrodów działkowych, terenów rekreacyjnych – 20 l na każdą działkę               

w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku (dopuszcza się jeden 
pojemnik dla kilku działek o pojemności stanowiącej iloczyn normatywnej 
pojemności i liczby działek). 

3. Odpady komunalne zbierane selektywnie należy gromadzić w pojemnikach 
przeznaczonych do tego celu o minimalnej pojemności uwzględniającej następujące 
normy:  
1) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych – 3 l na 

mieszkańca, 
2) dla przedszkoli i szkół wszelkiego typu – 1,5 l na każde dziecko/ucznia                      

i pracownika,  
3) dla obiektów użyteczności publicznej – 1,5 l na każdych 10 pracowników, 
4) dla lokali handlowych – 20 l na każde 10 m²powierzchni całkowitej, jednak co 

najmniej jeden pojemnik 110 l na lokal, 
5) dla lokali gastronomicznych – 10 l na jedno miejsce konsumpcyjne,  
6) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do 

pomieszczeń biurowych i socjalnych – 50 l na każdych 10 pracowników, 
7) dla hoteli, domów opieki, szpitali – 10 l na jedno łóżko,  
8) dla ogrodów działkowych, terenów rekreacyjnych – 7 l na każdą działkę                 

w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku (dopuszcza się jeden 
pojemnik dla kilku działek o pojemności stanowiącej iloczyn normatywnej 
pojemności i liczby działek). 

4. Prowadzący działalność handlową w zakresie handlu artykułami spożywczymi lub 
gastronomii są zobowiązani do dodatkowego ustawienia kosza na odpady                  
w pobliżu wyjścia lub na zewnątrz lokalu o pojemności min 110 l. 

5. Ilość i pojemność pojemników do gromadzenia odpadów w nieruchomościach 
zamieszkałych dostosować do liczby mieszkańców korzystających z pojemników                
i ustalonych niniejszym regulaminem norm. 

6. Ilość i pojemność pojemników do gromadzenia odpadów w nieruchomościach 
zamieszkałych dostosować do potrzeb uwzględniając ustalone niniejszym 
regulaminem normy. 

§ 6 
Do zbiórki odpadów stosować pojemniki w następujących kolorach: 

a) niebieskie – papier i tektura, opakowania wielomateriałowe, 
b) zielone – opakowania szklane białe i kolorowe,  
c) żółte – metal, tworzywa sztuczne, 
d) brązowe – odpady biodegradowalne i opakowania ulegające biodegradacji, 
e) szare – popiół (zimny), 
f) czarne – odpady zmieszane. 

§ 7 
Określa się warunki rozmieszczania pojemników do zbierania odpadów na terenach 
przeznaczonych do użytku publicznego: 

1) na chodnikach, przystankach komunikacji publicznej, peronach kolejowych,              



w parkach, na skwerach kosze uliczne ustawiać w miejscach pozwalających na 
swobodne korzystanie przez przechodniów, a ich ilość dostosować do 
częstotliwości ruchu przechodniów, 

2) na przystankach autobusowych kosze lokalizować pod wiatą, a jeśli jej nie ma  
- w sąsiedztwie oznaczenia przystanku. 

 
ROZDZIAŁ IV 

CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW 
KOMUNALNYCH I NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI 

ORAZ Z TERENÓW  PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO 
 

§ 8 
1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów 

komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny i gwarantujący 
zachowanie czystości i porządku na nieruchomości, z następującą częstotliwością: 
1) odpady zmieszane: 

a) w zabudowie jednorodzinnej – dwa razy w miesiącu, 
b) w zabudowie wielorodzinnej – dwa razy w tygodniu. 

2) zebrane selektywnie odpady komunalne określone w § 3 ust. 1 pkt 1) do 6)  
w zabudowie jednorodzinnej – dwa razy w miesiącu,  
w zabudowie wielorodzinnej – dwa razy w tygodniu, 

3) zebrane selektywnie odpady komunalne typu: przeterminowane leki                         
i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny                         
i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony 
odbierane są z wyznaczonych miejsc na terenie każdego osiedla i sołectwa - 
jeden raz w roku, 

4) zebrane selektywnie odpady komunalne określone w § 3 ust. 1 odbierane są      
w GPSZOK trzy razy w tygodniu w godzinach jego otwarcia, w tym odpady 
remontowo – budowlane powstające w wyniku prowadzenia drobnych robót 
remontowych. 

2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa 
się poprzez  umieszczanie odpadów w pojemnikach określonych w § 4 ust.1. 

3. Odpady  odbierane są przez przedsiębiorcę sprzed nieruchomości, właściciel ma 
obowiązek w terminie określonym harmonogramem wystawić je przed wjazdem 
na teren nieruchomości. W przypadku gdy dojazd do nieruchomości z przyczyn 
prawnych lub technicznych jest niemożliwy, właściciel nieruchomości powinien                
w dniu odbioru odpadów wystawić pojemniki w miejscu uprzednio uzgodnionym 
w pobliżu przejezdnej drogi. 

4. Przeznaczone do selektywnego zebrania opakowania po żywności i inne, które 
uległy zabrudzeniu, należy umyć przed włożeniem do pojemnika. 

5. Opróżnione opakowania, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, należy zgnieść przed 
włożeniem do pojemnika. 

6. Worki z odpadami selektywnie zebranymi powinny być zabezpieczone przed 
wysypaniem się zawartości. 

7. Właściciele nieruchomości za wyjątkiem właścicieli nieruchomości na których 
istnieje zabudowa wielorodzinna mogą prowadzić kompostowanie odpadów 
zielonych i odpadów ulegających biodegradacji w kompostowniku pod 



warunkiem, że nie stwarza ono uciążliwości zapachowej dla nieruchomości 
sąsiednich. 

§ 9 
Właściciele nieruchomości obowiązani są do opróżniania bezodpływowych 
zbiorników z częstotliwością dostosowaną do ilości ścieków i pojemności 
zbiorników tak, aby nie dopuścić do przepełnienia zbiornika. 

 
ROZDZIAŁ V 

WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU 
GOSPODAROWANIA ODPADAMI 

 
§ 10 

Plan gospodarowania odpadami dla województwa podkarpackiego zakłada: 
1. kierowanie odpadów z terenu Gminy Sędziszów Młp. do przetwarzania                       

w instalacjach właściwych dla Regionu Zachodniego, 
2. objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania odpadów 

komunalnych, 
3. objęcie wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów. 
 

ROZDZIAŁ VI 
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJACYCH ZWIERZĘTA DOMOWE 

 
§ 11 

1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do: 
1) zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem 

lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 
przeznaczonych do użytku publicznego, 

2) niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta 
domowe w obiektach i na terenach przeznaczonych do użytku publicznego,                         
a w szczególności na klatkach schodowych, chodnikach, jezdniach, placach, 
terenach zielonych, itp., 

3) nie wprowadzania zwierząt do obiektów użyteczności publicznej,                             
w szczególności na tereny piaskownic, placów zabaw, stadionów, kąpielisk, 
sklepów. Postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych korzystających                     
z psów przewodników. 

2. Osoby utrzymujące psy zobowiązane są do: 
1) wyprowadzania psów poza teren własnej nieruchomości na smyczy,                          

a w przypadku psów ras dużych bądź uznanych za agresywne lub 
zachowujących się agresywnie także z nałożonym kagańcem, 

2) zwolnienie psa ze smyczy jest dopuszczalne na nieruchomości ogrodzonej, 
jeżeli nie ma on możliwości wydostania się na zewnątrz, a samowolny dostęp 
osób trzecich do nieruchomości jest niemożliwy. 

 
ROZDZIAŁ VII 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT 
GOSPODARSKICH NA TERENACH WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI 

ROLNICZEJ 



 
§ 12 

1. Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych                    
z produkcji rolniczej w miejscach do tego przeznaczonych, zgodnie z przepisami 
sanitarno – epidemiologicznymi i ochrony środowiska, jeżeli nie mają możliwości 
wydostania się na tereny publiczne i nie powodują uciążliwości, w szczególności 
zapachowych lub zagrożenia dla mieszkańców nieruchomości sąsiednich. 

2. Zakazuje się chowu i utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach zabudowy 
wielorodzinnej i zwartej zabudowy jednorodzinnej na terenach miejskich. 

3. Właściciele zwierząt gospodarskich zobowiązani są do gromadzenia i usuwania 
odpadów związanych z chowem zwierząt w sposób zgodny z obowiązującymi 
przepisami i w sposób nie powodujący zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz 
wód powierzchniowych i podziemnych.  

4. Właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwania odchodów 
zwierzęcych, pozostałości karmy lub ściółki pozostawionych na ulicach, placach                   
i innych miejscach publicznych. 

 
ROZDZIAŁ VIII 

OBSZARY PODLEGAJACE OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI ORAZ TERMINY 
JEJ PRZEPROWADZANIA 

 
§ 13 

Właściciele  nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi, placówek 
gastronomicznych i związanych z prowadzeniem handlu artykułami  spożywczymi 
zobowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji co najmniej raz w roku. Obowiązek 
ten, w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych może być realizowany 
tylko w razie potrzeby. 

 
ROZDZIAŁ IX 

PRZEPISY KOŃCOWE 
 

§ 14 
1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sędziszowa Młp. 
2. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Prawa, Porządku 

Publicznego i Ochrony Środowiska.  
3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXI/178/12 

Rady  Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Sędziszów Młp., uchwała 
Nr XXV/215/13 Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 26 marca 2013 
r. w sprawie zmiany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w Gminie 
Sędziszów Młp., oraz uchwała Nr XXXVIII/363/14 Rady Miejskiej w Sędziszowie 
Małopolskim z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany w Regulaminie 
utrzymania czystości i porządku w Gminie Sędziszów Małopolski. 

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

 
 


