UCHWAŁA NR XIII/127/2019
RADY MIASTA PRZEWORSKA
z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Przeworska
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.) po zasięgnięciu opinii
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przeworsku
Rada Miasta Przeworska uchwala, co następuje:
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE MIASTA PRZEWORSKA
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1.
Regulamin utrzymania czystości i porządku, zwany dalej „Regulaminem”, określa szczegółowe zasady
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Przeworska, dotyczące:
1) wymagań w zakresie:
a) selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych obejmujących: papier, metale, tworzywa
sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady i inne;
b) selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkt selektywnego
zbierania odpadów komunalnych w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców
miasta, który zapewnia przyjmowanie odpadów komunalnych wymienionych w lit. a) oraz odpadów
niebezpiecznych, przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów niekwalifikujących się do
odpadów medycznych i powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów
leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności
igieł i strzykawek, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
mebli oraz innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych
opon oraz odpadów tekstyliów i odzieży;
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, przy uwzględnieniu średniej ilości
odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach, liczby osób
korzystających z tych pojemników lub worków;
3) utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowy miejsc gromadzenia odpadów;
4) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
5) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
6) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;
7) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym
także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;
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8) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.
§ 2.
1. Do treści Regulaminu stosuje się pojęcia i definicje zawarte w ustawach:
1) z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze
zm.),
2) z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.),
3) z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 122 ze zm.),
4) z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1466),
5) z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2132),
6) z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186).
2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) przedsiębiorcy, bez bliższego określenia – należy przez to rozumieć podmiot odbierający odpady
komunalne, wpisany do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości,
2) harmonogramie – należy przez to rozumieć dostarczany właścicielom nieruchomości przez przedsiębiorcę,
wykaz zawierający w szczególności terminy odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Miejskiej
Przeworsk,
3) budynku jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie
bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący
konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej
nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku – w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo
budowlane,
4) budynku wielolokalowym - należy przez to rozumieć budynek niespełniający definicji budynku
jednorodzinnego zawierający co najmniej jedną klatkę schodową oraz więcej niż dwa mieszkania, wraz
z urządzeniami związanymi z ich obsługą, zielenią i rekreacją przydomową, służący zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych.
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 3.
1. Każda nieruchomość, na której wytwarzane są odpady komunalne, jest miejscem prowadzenia
selektywnego zbierania odpadów w zakresie określonym w niniejszym regulaminie. Właściciele
nieruchomości, na których powstają odpady komunalne, zobowiązani są do zbierania następujących rodzajów
odpadów komunalnych oraz do ich przekazywania przedsiębiorcom odbierającym odpady komunalne:
1) papieru,
2) metali,
3) tworzyw sztucznych,
4) szkła bezbarwnego, szkła kolorowego,
5) opakowań wielomateriałowych,
6) bioodpadów,
7) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
8) przeterminowanych leków i chemikaliów,
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9) odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych i powstałych w gospodarstwie domowym
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu
substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
10) zużytych baterii i akumulatorów,
11) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
12) mebli oraz innych odpadów wielkogabarytowych,
13) odpadów budowlanych i rozbiórkowych (nie zawierających azbestu),
14) zużytych opon,
15) odpadów tekstyliów i odzieży,
16) żarówek i świetlówek
17) popiołu,
18) drewnianej i z tworzywa sztucznego stolarki budowlanej i okiennej,
19) opakowań z drewna,
20) czystego styropianu opakowaniowego,
21) odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych m. in.: zużyte oleje,
smary; rozpuszczalniki, farby, lakiery, alkalia, kwasy, termometry rtęciowe, tonery, środki ochrony roślin,
gaśnice, środków do impregnacji drewna, opakowań po aerozolach, w tym po środkach ochrony roślin,
smoły, papy, wełny mineralnej, lepiku i opakowań zawierających ich resztki.
2. Właściciele nieruchomości, na terenie których powstają odpady komunalne, zobowiązani są do ich
selektywnego zbierania i przekazywania przedsiębiorcy odbierającemu odpady lub do Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowanego w granicach miasta Przeworska.
3. Właściciele nieruchomości, którzy dokonują kompostowania bioodpadów na własne potrzeby zwolnieni
są z obowiązku przekazywania ich przedsiębiorcy odbierającemu odpady lub do PSZOK. Właściciele tych
nieruchomości zwolnieni są z obowiązku posiadania pojemników lub worków na te odpady.
§ 4.
1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu i lodu z części nieruchomości
służących do użytku publicznego, które powinno odbywać się niezwłocznie po ich wystąpieniu, natomiast
innych zanieczyszczeń systematycznie w miarę potrzeb.
2. Błoto, śnieg i lód należy pryzmować na chodniku przy krawędzi jezdni w sposób nieutrudniający ruchu
pieszych i pojazdów.
§ 5.
1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie na własnej
nieruchomości pod warunkiem:
1) niezanieczyszczania środowiska,
2) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości przy użyciu
środków ulegających biodegradacji,
3) powstające podczas mycia ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub do bezodpływowego
zbiornika ścieków.
2. Prowadzenie napraw pojazdów mechanicznych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się
wyłącznie w zakresie obejmującym drobne naprawy własnych pojazdów mechanicznych pod warunkiem:
1) niepowodowania uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości oraz negatywnego oddziaływania
na środowisko w tym emisji hałasu i spalin,
2) że nie spowoduje to zanieczyszczenia wód i gleby,
3) gromadzenia powstających odpadów w pojemnikach do tego przeznaczonych.
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Rozdział 3.
Rodzaje i minimalne pojemności pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych oraz wymagania dotyczące ich rozmieszczenia i utrzymania
§ 6.
1. Przyjmuje się, że średnio jeden mieszkaniec miasta Przeworska w ciągu 1 tygodnia wytwarza 30 litrów
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.
2. Odpady komunalne powinny być gromadzone w:
1) pojemnikach z tworzyw sztucznych o pojemności: 120 litrów lub 240 litrów,
2) pojemnikach z tworzyw sztucznych lub metalowych o pojemności 1100 litrów,
3) workach o pojemności 120 litrów,
4) pojemnikach z metalu o pojemności 60 litrów,
5) koszach ulicznych o pojemności od 35 litrów do 80 litrów,
6) pojemnikach tzw. dzwonach do selektywnej zbiórki o pojemności do 2500 litrów,
7) w pojemnikach KP-7, kontener o pojemności 7000 litrów.
3. Ustala się następujące oznaczenia pojemników i worków służących do zbierania odpadów komunalnych,
pojemniki i worki mają być oznaczone danymi gminy i przedsiębiorcy odbierającego odpady:
1) dla niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych:
a) pojemnik w kolorze czarnym,
b) worek w kolorze czarnym z napisem „Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne”,
2) dla papieru:
a) pojemnik w kolorze niebieskim z napisem „Papier”,
b) worek w kolorze niebieskim z napisem „Papier”,
3) dla metali w tym odpadów opakowaniowych z metali, tworzyw sztucznych w tym odpadów
opakowaniowych z tworzyw sztucznych oraz odpadów opakowaniowych wielomateriałowych:
a) pojemnik w kolorze żółtym z napisem „Metale i tworzywa sztuczne”,
b) worek w kolorze żółtym z napisem „Metale i tworzywa sztuczne”,
4) dla szkła bezbarwnego:
a) pojemnik w kolorze białym z napisem „Szkło bezbarwne”,
b) worek w kolorze zielonym z napisem „Szkło”,
5) dla szkła kolorowego:
a) pojemnik w kolorze zielonym z napisem „Szkło kolorowe”,
b) worek w kolorze zielonym z napisem „Szkło”,
6) dla bioodpadów:
a) pojemnik w kolorze brązowym z napisem „Bio”,
b) worek w kolorze brązowym z napisem „Bio”,
7) dla przeterminowanych leków – pojemnik w kolorze białym z napisem ”Przeterminowane leki”,
8) dla odpadów z remontów – worek w kolorze szarym z napisem ”Odpady z remontów”.
4. Kosze uliczne na odpady, ustawiane przy drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych oraz
innych terenach użytku publicznego nie mogą być w kolorze wymienionym w § 6 ust. 4, a ponadto powinny
spełniać następujące wymagania:
1) powinny być rozstawione w odległości umożliwiającej bezpieczne i wygodne korzystanie z nich przez
wszystkich użytkowników ww. terenów,
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2) powinny być ustawione w miejscach niepowodujących zagrożenia dla ruchu pojazdów i pieszych oraz
umożliwiać ich swobodne opróżnianie,
3) powinny być rozmieszczone w odpowiedniej ilości, szczególnie w miejscach o dużym natężeniu ruchu
pieszych i przebywania znacznej liczby osób.
5. Właściciele nieruchomości zapewniają swobodny dostęp do pojemników i worków podmiotowi
odbierającemu odpady komunalne w terminie wskazanym w harmonogramie, o którym mowa w § 7 ust.12.
6. W przypadkach, gdy jest utrudniony dojazd do nieruchomości, dopuszcza się możliwość stosowania
worków do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych zamiast pojemników z tworzyw
sztucznych.
7. Odpady z remontów prowadzonych samodzielnie przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, należy
zbierać w workach własnych lub udostępnionych bezpłatnie przez przedsiębiorcę, lub w kontenerach
wynajętych od przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne, lub bezpośrednio przywozić do PSZOK.
8. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki o wielkości dostosowanej do ilości i rodzaju
produkowanych odpadów komunalnych, uwzględniając minimum określone § 6 w ust. 9.
9. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają niesegregowane
(zmieszane) odpady komunalne należy je gromadzić w pojemnikach, workach o pojemności podanej w litrach
(l), uwzględniając następujące normy:
1) dla szkół wszelkiego typu – 2 l tygodniowo na każdego ucznia, studenta, osobę pracującą, jednak nie mniej
niż 120 l tygodniowo na szkołę,
2) dla żłobków i przedszkoli – 2 l tygodniowo na każde dziecko i osobę pracującą, jednak nie mniej niż 120 l
tygodniowo na żłobek lub przedszkole,
3) dla instytucji publicznych – 10 l tygodniowo na każdą osobę pracującą, jednak nie mniej niż 120 l
tygodniowo na instytucję,
4) dla lokali handlowych – 10 l tygodniowo na każdą osobę pracującą, jednak nie mniej niż 120 l tygodniowo
na lokal,
5) dla lokali gastronomicznych – 5 l tygodniowo na miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tzw.
ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, jednak nie mniej niż 120 l tygodniowo na lokal,
6) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – 10 l tygodniowo na każdą osobę pracującą, jednak nie mniej
niż 120 l tygodniowo na lokal, dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz,
poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika 50 l na odpady,
7) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych, pomieszczeń biurowych i socjalnych – 10 l
tygodniowo na każdą osobę pracującą, jednak nie mniej niż 120 l tygodniowo na zakład;
8) dla domów opieki, szpitali, hoteli itp. – 10 l tygodniowo na jedno łóżko, jednak nie mniej niż 120 l
tygodniowo,
9) dla domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe, miesięcznie: 30 l na każdą działkę lub zamiennie jeden pojemnik lub worek dla większej
liczby działek o pojemności stanowiącej sumę pojemności, wynikającą z liczby działek,
10) dla cmentarzy – w zależności od zapotrzebowania, jednak co najmniej jeden pojemnik 1100 l miesięcznie.
10. Ustala się następujące zasady rozmieszczania pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne na nieruchomości:
1) na terenie nieruchomości zamieszkałej powinien znajdować się pojemnik lub pojemniki o pojemności,
będącej co najmniej iloczynem mieszkańców na terenie nieruchomości i obowiązującej dla danej
nieruchomości normatywnej ilości odpadów, określonej w § 6 ust. 2,
2) pojemniki na odpady komunalne winny być ustawione w miejscu łatwo dostępnym zarówno dla ich
użytkowników, jak i pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne, w sposób
nie powodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich,
3) pojemniki na odpady komunalne winny być ustawione w granicach nieruchomości, w miarę istniejących
możliwości na utwardzonej, równej nawierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota,
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4) pojemniki powinny być tak usytuowane, aby ich opróżnianie odbywało się bez konieczności wejścia na
ogrodzoną część nieruchomości, miejsce ustawienia pojemników na odpady komunalne właściciel
nieruchomości jest obowiązany utrzymywać w czystości,
5) w przypadku właściciela nieruchomości, który nie posiada możliwości ustawienia pojemników na swojej
posesji, dopuszcza się możliwość ustawienia ich na sąsiadującej, pod warunkiem uregulowania tej kwestii
z właścicielem tej nieruchomości,
6) właściciel nieruchomości zobowiązany jest każdorazowo po umieszczeniu
niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych w pojemniku, do jego zamknięcia, celem uniemożliwienia
wydostania się tych odpadów pod wpływem wiatru, deszczu i innych czynników zewnętrznych poza
pojemnik,
7) właściciel nieruchomości zobowiązany jest w dniu odbioru odpadów komunalnych wystawić pojemniki
z odpadami komunalnymi przed ogrodzenie nieruchomości, na chodnik, pobocze lub poprzez udostępnienie
altanki śmietnikowej, nie później niż do godziny 6:00.
11. Nie dopuszcza się:
1) spalania odpadów komunalnych na powierzchni ziemi,
2) wykorzystywania koszy ulicznych do pozbywania się odpadów powstających na terenach nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych.
Rozdział 4.
Częstotliwość i zasady usuwania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
§ 7.
1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odbierane będą w sposób systematyczny,
zapobiegający przepełnianiu się pojemników i worków oraz zanieczyszczaniu i zaśmiecaniu terenu
przyległego, z następującą częstotliwością:
1) z budynków jednorodzinnych – nie rzadziej niż raz w tygodniu,
2) z budynków wielolokalowych – nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu,
3) z nieruchomości niezamieszkałych – w okresie od 1 kwietnia do 31 października raz na dwa tygodnie,
w pozostałym okresie raz w miesiącu.
2. Wraz z odbiorem niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych dopuszcza się odbiór popiołu
w workach z budynków jednorodzinnych – co najmniej raz w miesiącu. Worki z popiołem powinny
znajdować się obok pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.
3. Odbiór z nieruchomości papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła, odpadów opakowaniowych
wielomateriałowych musi odbywać się w sposób systematyczny, zapobiegający przepełnianiu się pojemników
i worków oraz zanieczyszczaniu i zaśmiecaniu terenu przyległego – nie rzadziej niż raz w miesiącu,
z częstotliwością dostosowaną do warunków lokalnych.
4. Do PSZOK można przywieść samodzielnie z nieruchomości zamieszkałych selektywnie zebrane odpady
komunalne, wymienione w §3 ust. 1, z wyłączeniem odpadów wymienionych w § 3 ust. 1 punkt: 7) i 17).
5. Do PSZOK można przywieść samodzielnie z nieruchomości niezamieszkałych selektywnie zebrane
odpady komunalne w postaci: papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła bezbarwnego, szkła kolorowego,
z opakowań wielomateriałowych, bioodpady.
6. Odpady komunalne, powstające na nieruchomościach zamieszkałych: odpady niebezpieczne,
przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
meble oraz inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe (za wyjątkiem gruzu), zużyte
opony, odpady z tekstyliów i odzieży, świetlówki i inne źródła światła można oddawać do objazdowego punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, który będzie organizowany przez odbiorcę tych odpadów - nie
rzadziej niż raz w kwartale, zgodnie z wyznaczonym harmonogramem, o którym mowa w § 7 ust. 12.
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7. Oddawanie odpadów komunalnych, powstających na nieruchomościach zamieszkałych: odpady
niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, meble oraz inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe (za wyjątkiem
gruzu), zużyte opony, odpady z tekstyliów i odzieży, świetlówki i inne źródła światła może następować
podczas okolicznościowych akcji zbiórki odpadów komunalnych.
8. Odbiór bioodpadów z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych:
1) od 1 kwietnia do 31 października – co najmniej dwa razy w miesiącu,
2) od 1 listopada do 31 marca – nie rzadziej niż raz w miesiącu.
9. Bioodpady zbierane przez właścicieli nieruchomości poza harmonogramem odbioru należy gromadzić
w workach lub kontenerach wynajętych od przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne. Bioodpady
przywiezione własnym transportem z nieruchomości przyjmowane będą w każdych ilościach w PSZOK.
10. Odpady w postaci przeterminowanych leków należy gromadzić w pojemnikach umieszczonych
w wyznaczonych aptekach, z których odbiór odpadów będzie następował – nie rzadziej niż raz w kwartale.
Adresy aptek, w których będzie można zostawić przeterminowane leki zostaną podane do publicznej
wiadomości na tablicach ogłoszeń, na stronie internetowej Urzędu Miasta Przeworska i przedsiębiorcy
odbierającego odpady komunalne.
11. Odpady w postaci zużytych baterii i akumulatorów należy gromadzić w pojemnikach umieszczonych
w wyznaczonych miejscach. Adresy miejsc, w których będzie można zostawić zużyte baterie i akumulatory,
zostaną podane do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta
Przeworska.
12. Określa się, iż czynności związane z utrzymaniem pojemników służących do zbierania odpadów na
terenie nieruchomości zamieszkałych w odpowiednim stanie, sanitarnym i porządkowym, będą podejmowane nie rzadziej niż raz w roku.
13. Szczegółowy harmonogram wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości dostarcza właścicielowi
nieruchomości przedsiębiorca odbierający odpady komunalne.
14. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się obiekty służące do użytku publicznego,
są zobowiązani do ustawienia koszy na odpady i ich systematycznego opróżniania, w sposób nie dopuszczający
do ich przepełnienia.
15. Usuwanie odpadów następuje z koszy ulicznych ustawionych:
1) w obszarze śródmieścia z częstotliwością w każdy dzień roboczy, obligatoryjnie w sobotę,
2) na przystankach komunikacji miejskiej z częstotliwością w każdy dzień roboczy, obligatoryjnie w sobotę,
3) z pozostałych terenów użyteczności publicznej, z częstotliwością zapobiegającą przepełnianiu się koszy,
jednak - nie rzadziej niż raz w tygodniu.
16. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych i osadów z terenu
nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczający do przepełnienia się zbiorników bezodpływowych,
do gromadzenia nieczystości ciekłych. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe
następuje przez przedsiębiorców posiadających zezwolenia na świadczenia usług w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
17. Nieczystości ciekłe i osady powinny być usuwane z nieruchomości z częstotliwością i w sposób
gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia. wykluczający
zanieczyszczenie gleby i wód podziemnych oraz zapobiegający powstawaniu procesów gnilnych
w zbiornikach.
18. W PSZOK przyjmowane będą od właścicieli nieruchomości odpady, stanowiące części roślin
pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków, cmentarzy, targowisk odrębnie od innych
bioodpadów stanowiących odpady komunalne, za wyjątkiem odpadów z nieruchomości wymienionych w §
3 ust. 3.
19. Odbiór odpadów komunalnych nie może następować w niedzielę oraz dni ustawowo wolne od pracy.
20. W przypadku gdy dzień odbioru jest dniem ustawowo wolnym od pracy, odbiór odpadów komunalnych
odbędzie się w najbliższy dzień roboczy.
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21. Sposób zbierania odpadów komunalnych będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku gdy
w pojemnikach i workach do selektywnej zbiórki będą umieszczane niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne przedsiębiorca odbierający odpady komunale przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne i powiadamia o tym gminę.
Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z postanowień wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 8.
1. W gospodarowaniu odpadami komunalnymi przyjęto następujące cele:
1) cele główne:
a) zwiększenie udziału odzysku, w szczególności recyklingu szkła, metali, tworzyw sztucznych oraz
papieru i tektury, a także odzysk energii z odpadów,
b) zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów, w tym odpadów komunalnych,
c) zmniejszenie masy odpadów składowanych na składowiskach,
d) wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów.
2. Wszystkie niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i bioodpady odebrane od właścicieli
nieruchomości z terenu miasta Przeworska przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, a także
zebrane w PSZOK należy przekazywać do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, w tym
instalacji komunalnej.
3. Wszystkie selektywnie zebrane odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości z terenu
miasta Przeworska przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, a także zebrane w PSZOK należy
przekazywać do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania
z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
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
§ 9.
1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, zobowiązane są do zachowania bezpieczeństwa i środków
ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem utraty 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 niepozostawiania ich bez nadzoru.
3. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do:
1) prowadzenia zwierząt na smyczy, z zastrzeżeniem ust. 4,
2) nałożenia smyczy i kagańca psom ras uznawanych za agresywne, zagrażające otoczeniu,
3) należytego zabezpieczenia nieruchomości tak, aby przebywające w niej zwierzęta nie mogły się z niej
wydostać,
4) niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta w miejscach użyteczności
publicznej, obowiązek ten nie dotyczy osób niepełnosprawnych, korzystających z psów przewodników
i opiekunów.
4. W miejscach mało zatłoczonych, dopuszcza się prowadzenie psa bez smyczy, za wyjątkiem psów rasy
określonej przepisami jako agresywna, pod warunkiem, że pies ma nałożony kaganiec, a właściciel lub opiekun
sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem.
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Rozdział 7.
Wymagania dotyczące utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych
nieruchomościach
§ 10.
Utrzymywanie zwierząt gospodarskich niedopuszczalne jest na terenach:
1) zieleni miejskiej,
2) zabudowy mieszkaniowej wielolokalowej,
3) wewnątrz mieszkań i pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi,
4) w pomieszczeniach nieprzeznaczonych do tego celu.
§ 11.
1. Właściciele zwierząt gospodarskich zobowiązani są do usuwania powstałych podczas prowadzenia
chowu lub hodowli, nieczystości w sposób niepowodujący zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód
powierzchniowych i podziemnych.
2. Właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości
karmy lub ściółki pozostawionych na ulicach, placach i w innych miejscach publicznych.
§ 12.
1. Chów zwierząt gospodarskich powinien być prowadzony:
1) w sposób niepowodujący zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi,
2) w sposób niepogarszający warunków zdrowotnych ludzi i niepowodujący konfliktów międzyludzkich,
3) w sposób niepowodujący zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody.
2. Wybiegi dla zwierząt gospodarskich muszą być odpowiednio ogrodzone, w sposób uniemożliwiający
przedostanie się tych zwierząt na zewnątrz obiektów.
3. Pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich, teren ich chowu i bezpośrednie jego otoczenie powinny być
utrzymane w należytej czystości i porządku.
4. Ścieki z pomieszczeń powinny być odprowadzane za pomocą urządzeń wybudowanych i usytuowanych
zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
5. Ścieki nie powinny zanieczyszczać wody lub gleby.
Rozdział 8.
Zasady i sposób przeprowadzania deratyzacji
§ 13.
1. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Burmistrz Miasta
Przeworska określi w formie obwieszczenia, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem
Sanitarnym w Przeworsku, obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji.
2. Termin i sposób przeprowadzenia deratyzacji o której mowa w ust. 1 każdorazowo zostanie podany do
publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
3. W okresie przeprowadzania deratyzacji należy zachować szczególną ostrożność w obrębie miejsc
wyłożenia środków zwalczających gryzonie i insekty. Miejsca te powinny być oznakowane i oznaczone
napisem ostrzegającym przed trucizną.
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Rozdział 9.
Postanowienia końcowe
§ 14.
Straż Miejska, pracownicy Urzędu Miasta Przeworska upoważnieni przez Burmistrza Miasta Przeworska
oraz pracownicy jednostek upoważnionych do kontroli na mocy odrębnych przepisów i w zakresie określonym
tymi przepisami, są uprawnieni do wykonywania czynności kontrolnych w zakresie stosowania postanowień
regulaminu.
§ 15.
Traci moc Uchwała Rady Miasta Przeworska Nr XXVI/189/16 z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Przeworska (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2016 r.
poz. 2200).
§ 16.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przeworska.
§ 17.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady Miasta
Przeworska
Tomasz Majba
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