
RADA MIE.ISXA
Uchwala Nr 275l4r(XXV/06

Rady Micjskiej w lłowej

2 dńia 2] nlra 2006 r'

t sln*ic r.gu|.Eilo ut!Ę'm.ni. e!sto... i porĄdt! i. r.Eni. Gmin' rlmr.

Na podlbłic dń 4 uś' l i2 uiti\-l z dnia 13 M/śśnia l99ó l o ulr4'nmiu Ćzyslościi
pożądloYrńińeh(.\nj.dlo|i$Dz'LJ22005lNr2]6'pof'2008iNll30'poz'1495).po
Aięgnięciu olinii Po\'ialowcgo InsPukldd san]umĆgo, R.d! Micisla N llo*j uchw.]u
l.eguldin ulEymańia cfyslości i PoŹ{dku ( lĆrĆnic cńin' Iloqa. fłuny dalej rcgulmjń.nl.

RÓ'd'It| t

l.it. nos|.n i. o8ó|.C'

ś l. Regulańin obtśla s7.7.8ólo\l agd' llż!ńeia c4s{oi.i i PoPądku m tcnir'

$ 2' Rćgu|Ńin ohoNią"rujc \rlŃcicićli nicMhomości. micszk.ńcó\r oŹ osohj
pŹebaującc cao\o na t.r.nic Gminy |lowa

Rozdzi.lll
\,Im't..i. $ alB.. u l rz!'o.. i. .^'to..i i porąlto n. |.ń...h limchoboki.

Ś ]' l ' Malcićiclc nieŃhomoś.i zobo\ iąfui Ś4 do pmtlad7.ni! Śl.bMero zhicńnia
nNĘując}th mdajów odp6dós:
l) odpad! opalo\Mios. 7c sfkl! tokło{.lol
]) odpady oP.IoNlnios. zc szt|. b.zb(Ąm!o:

4) pueri i /.obn' tom;
5) t*!r4M!aŃfu:
6) Ódpady wi.|koFb!o1o\t;
7) odpady srlodliwc:
8) odpady organicrD.i

2' włąśĆici.|e njeruohońości iuh obo*Ętk slpo*żĆniR jq * d.sal.caą ilość
pojcmikó]v sl!żąclch do !@nudzcni0 posfśŹśś(ilnych rodhjós odp.dóN popuez aliu]1
brich uJ24dzcń. Ń'!dficlż.\|ic.ic od finn) $.aNoŹoŃj lub g|nin].. |!b ińn] spo$b uŚalony q

drodć moŃ' 2 |imq B)\ofo\rą'
r Dh polab $l.\l!\!cj zbió*i odpldó\ł noŚljĆ 

'Ę 
poj.nńiki odPosi.dająm oBólnFl

Mronkon okrcśIon)D \' nini.js4T] rcsulDińlc i sf|ąqic do te8o Ć.lu Prcm,.E *orlii Ź

N\o4\Ł Poj.mniki i \ort. ssoją ko|oÓslńą poŚinnt odPo$'i'd.ć mlępująamu

l ) ziclon' Ź pftblcz.dici| .a odpid! op.toŃnńiorę fu ś^|d koloreN€so:

2) biab 7 p'Źnerni.m oa odP.d! op oNinioN t Śdil. bczt^lńucgoi

]) nicbi.ski - 2 pGa'.z.niem ru nJ|u|!fuĘ.'



d) cćnro.y f pżcadlniem m Puszki i drobn! zlon,.
5) żól!.. zpŹćblcz.nicm na

ó) bmfo\] - Z 

'lzczDac2enieor 
oaodpady orglnicaei

7) Ć7my |ub $cb!n' 7przezDaczeńidn ni odpodt innc nie *]-nljcojOno \vPklod l)do ó)'
.]' selektyłna zbićrka odpadół' porvińńa h).ć prc]vadzońł f z.cholYanicm ogóhJ.ch

\arunkós usuwri1 odpadóN okl€ś|on'dl s niniejszyń resu]ińi ic. sz.2.góloqt z.{dy
se|eł!qÓ.j 7.biórl.i odp.dóv uŚa|on. zostanq 7 nmą slrvoaNą z !Ń,8|Blnienien Mfunló$

5' fabmi. si{ 2hićrfuia śnicgu, lodu' gorąego lopiolu. 'Jitu. 
i odladó\t

Nic|koEabd}hĘcll N poj.nDikac|'Ąvolk{ch ptrbacrcn}ch do zbiermia odpadó\.

ó \r'pŹypJdku k!ólkÓtNałego zrłiqksżcni! i]ościodp.dóN |oD\[rnll!.h jbudoN|oych.
Nl.ścici.l ni.ruchohości zgl6u len |ak limie świadcz4ccj !'lugi tv zj].resie odbiĆńni!
odpadóB.q c.|u ushlĆnio snn|nkóN i.h odbioru

7. odpndy z ..monlów' Pńrvad,on) Ćh \ś N|aśńyh u}Rsic. 3loilidbne \ą ś od.ębnrlh
tońt.ncacb lub \t \-1aeenyh niej$ach ia ńjcfuhÓmoścl

8' \\jlaścicicl ni.ruclDnoś.i aF\ni{ fim e \aa\ozoLrcj. \ uz8odnion!ń tcminic
lsobodń] doslęp do pojcńnikóN

9 Micr$a 8ron{drnk odpadó\y slllych poh.imy b!ć 
'ż)'gotowanc 

zgodniś f
plzcpisańli s 22 lozpoź4d2eńir MiniŚIa l fldll klury 7 dnń 12 kNiclńia 2002 I s'spń\ri!
w&mkóq leclnriĆfuych jakinr po*iluy odlowildać budyŃi ] ich us!'uo\vanie (L]f, U Nl 7'.

ś 4' l' Po\s'ajĄce na 
'cE.ic 

Ói.rNhomości odpad!. olsanicac po\tinnr b)"ć \t njiar!
olożli\!ści k.ńNslo\'&c (t *lĄntm 7'|rcsi. p@2 \rłąnicie|i ńi.dclonÓści.

2. Z obo\iązłu ok.ślonego $ U$' l ŹNolnieni są\'łaś.i!iDlc njeNchomości. klóŹ) nic
będąmic|i ńÓzliNośĆi |okaliac]jńj.Ćh d. zot8 ifo\ania końPono\nin sc \llsń}fu 7dkreŚie
w taliń pIr}TMh poslępoNbjc 7 lnliihi odpadfuni Po\rńiÓ odb'\Nxć nę,NodDiĆ z
pÓstmÓNionian]i uś. ].4 i 5

j' PowŚa]ąc. n! telenie nieruclmm.śoi odpad} ollanicfnĆ. \'óre nie nrogą b)ć
koDpoŚo\rec n' l.l.Di. ni.fuchomości FNiMy b]ć slomdbńĆ oddzi.lńŃ i P'.l'z\$an.
dÓ *ÓfiPonoŚTi odpadóŃ

'| \ olEsi. PŹcjścio*ln ('j do cDsu fiFMicni' Do'n!.ści odbioru
\1-\se|ekcjonorrmycn odPadóv olganica)'ch !rz9l fimę \q\ofo\vtł). motsą b)ć śn.
8rcńadzonE ] u$\!łD lMon 2 odpadańj konNnlh'mi

5 odpady ory{[icz[e \r poŚa.i dtc\ld j czqłj ńśho' nadJją.a sję do spalelia. po\vnlly
byi l-1koŹ] Śy*furc do cckj{ ĆnergcaĆh)ch

$ 5 l od']d' Ńe|\ogabaD1o$ć
nimchomości. slf4c!.h do eomdzcn'.
korzy-sl.ni z nićruśhoDości pŹ.z ośobt

zbier. się \ \]7na.rcnjĆb ńicj9'ch ni
odPadó\l skljcb. $ srł,$b nic utrudni.ją.t
l.zecie i Umo,h\i'jnc! |als} dos'ęp fiń'j.

s 6' odpadl nicbczpic.ac polrinń) hlć 8ft]madzone \ aD]kin)ch pojen]nikac[. q

\!'d7ńl.nym ńic.lscu nl le.enie nieru.hon]ości. 1r sposób cuuldljlją.y koŹyśalLa z
nien|choności i !$nlóu. moż|nvic ixł nijŚz)'bcńj. N leftin$h u7lodnion}Ćh 7 fimrą
Nlalbzosą |ub podńiolcm pro\żd,rr.rm 4k|ld ul)]izacji odp3dó( nieb.zpieczn]ch



{ 7' Micsztaicy gminy oru osob! pżeby*tjące na ]cj tcrenie /obowiąani są do
koŹ-\slafua f kosży ulicznlch |ub zalicraoj! odpa'ló\Y ze sobą w !'yPadku ich brakl'

s 8' olganialo| inlpćfy o Ćhd'ktere publicmym zoborv!ą?by jesl do
l) \rypos'cnia ńiejsĆa. rv któI}m się o'a odb}ava w odpÓwiedniąilość pojehnitów nł odpad'v

Śalc Ód aPeMieniaodpowiednie] liczby toalct
2) o.zyszĆ,enia telenu bczpośtcdnio pÓ zkońc,lniu nnpEąv i teEnów pżyleE|ych, jcśli]ĆŚ

s9'1wlaścicieleŃeruchomoś.i2oborviq/anisądoUląhanianaichlerenicpoŹądku'
.zj.ŚÓś.i ole na]ef}'1cEo slMu smiho hiBienichego pŹez]

l) przyląĆ2enie njenlchomości do no\rcj !ie.i kdaliacinej ł 
'cminie 

6 mjesięcy od dnia
pąckmnia jej do cks!]odrcji;

2) rv p.Zypadku blalu si.ci gońad7enje nieczyśości ciek|]ch { /njonikach
bvodph^\o.q,l 7 \ ' r drrTn)m rh oproaicorem:

]) oddzielne Ero nl adzcn ic ś.ictówbllowych i !ńojówli ofu enojo\'icy|
4) upżąlanie blota, śnic8u, lodu z cfęści Ńcnchomości udoslę.nionej do uż}1ku

pub|icbcgo' klórc lowjnńy być uŚJ{fue njealocznie, nBlomiasl iIDych
lbieczyszczeń \ł nialę potEb|

5) nie^łIocac usu\dic sopli i nawhów śnicgu z dach!. stłlzających zagD-nie dla
p|Zcbodniów]

6) ls!{fuic f tercnu nieruchomości *Tal'ón' poj azd ów nrechaicbych]
7) n'cie i napra]vę pojazdów samochodol]ch ]v ńiejsca.h *!}ąc,jje do Ieso

przeaaczony.Il j jcdnÓczcśńic do.uŚzca siq:

a) ńycie pojedó\' sanochodo$}ch na leFnie nienchollości nic s]Użącj.ch do ufytkl
publiczncEo. pod wduńkicń ÓdFo{adzria Po$srr\Ćh ścieków do kanaliacji |ub
zblońików bezodp|yrvoĘch' po upzednim ich puejścn' FŹcz lapmz Óh.ju ]

odslojnik' odpto\daie ście|óB bezpośrednio do e|cby |Ub wód PoBieŹ.hniorryĆh
]cŚzbrÓfuone;

b) uapm\ę pojudów saDochodo\-acb m tercnic nicruchońośĆi nie słufĄĆvĆb do użIku
Fub|iczlcgo' związa.ą z i.h bieżącąekŚPloabcją pod \|arunkiem, fe nc społldujc to
zanieczyszczenia rvód lud lub Eleby oraz ucia?liwości dla ŚąŚiadórv PÓ]vslale odPad!
F.\rimy b!ć crońadz.nc i usuł'ee zgodni. z olowią?ującyńi PrćpŃMi,

2 vykonywanje obo$iązkó*' o klór'ch mo\B I usl' l na lerenie budol) na]ezy do
*}kÓńat(y budo\rf,

s 10 Na tcrcnic cńiny. mając na u$"dze zaj.dy ulŹyńbia czysości i potządku.

l ) mdywiduaIne8o sFożenia i \fsyDwania odPadi*' slaltchi
2) z.nop}l'anj! odpadó\9 or& tadł!.h /\lcŹąl]
]) sFaleia odpadów na Fowictzclni zicnri oraz lv insla]acjach grz!*.f].h bldlnkóli

doplszca się sPa|anje odPJdórv u dreMa ńie za\ csjącceo slbŚmc]i niebezpiecayclr|

4) śososania śroJkóv.heńi.fÓy.h sukodIiq.ach dIa środosiska dla usunjęll! śnjctsu jIodu]

5) \$oP]sly\hia ni€czynnyĆ| śndni kopan}ch do gronadzenń odPadi\v' niecz]stośc|
.iekl],ch i \ód opadosTh spl}Mją.lĆh 2 pÓwicŹclui dachó]v. pod]azdó\', ilp':

ć) \}|.]veianicĆf)slÓś.ici.kl'chpoza]ł)'znaczoDynridÓtegoĆe|U{acjmizlcMrmiI



7)ind'[idna|ncgo oprózniania zbiornikół be/odpllarcwtĆh

8) nńrzcniauŹąd4ń do zbierania odPdóq'|
9) umics7.7łjana pniach dIZĆł afiszy, rel]ań. nckÓ]Ógó[' ogloszcń
Lol|'']o'.d| a' ln c'l.'loJĘ' a''Jln'lJole.o.e|' '' ''' .

Rozdzizt III
Rodzxj€ j mininalnl pojtnnośćuŹ4d2eń pr.cznaczonych do zbiemńi. odpadów

konUn'lnych i g.on'd7enja nieczy3loś.i .i.kŁch nl lereni. ni€ruchomości ornz n!
droglch publidnycl'' snrunkół' .oznligszczenjl tycll uŹ4dzcń i ulrz!'bMil ł

odpołi€dnin slah jc 5'nit!rnyn porządkoP]'n i i..hnicznyn'

s l l' Rodzjc i ńininmlna pojennośó !r74lEń prTbacfonycb do zbi.raniaodpadóN
konrunaInych i gIÓmadzenia nicĆ2!ś.ści ciek]ych na rcrcnie njenchomości]

l) Rłaściciel nieruchońości zape*ni. ulrz}'naniĆ Ćfyśości ipoźądku najej terenic pŹż
\'aposazelic nio chomości rVpo]emnili. kÓnleóery i s!*i o po]cnnÓś.i Ułzslędnia]ąccj
częŚo iNość i sPosób pozbĄvMia siq odFadórv z nierucbońoś.j. l urvzs]ędnienicń
*.a'nrienjonych poniz.] zŁŚad Po]€mniki na Ńpad] ni.sccreBo\łane oru nx .dPady
kucheme u|cgające biodegradacji dośarczec są $laśĆ]Ćie|o*i nicnchomÓści odplahie
pżcz podńjol upGunion)' worki na odpad! opakowanio\v. (ląĆhie) \Taz z papicrcm.
leklurą lekŚylimi i neta]anrj oDz odpady ticb.zpi.ĆbĆ są rvlaścicieloń .jcfuĆhoności
omz najemcom/s4aścicie|om lokali doŚfuczne pŹez podmiol Upra"niony' nieodpłalńic
worki^viaderka na odpad], ku.henne u|egające biodcgladacjr są najemcon'wlaścicielonr
Ioka|i doslarczane nicÓdplatnie trzez podmiot upnłńiÓny:

2) llaścicic| ni.iuchomości apeMia ulżtm.nle czyŚości jpÓ.fądku najej lercnic PŹ.Z
dostoso*'anie wielkości zbiońj!! bezodplFro\veeo d. i]ości osób śalc lub c,^o\ło
prebFł'ąącychnajejteEnie.\łlakisposóbbyÓpóżnianieb'łol'ońiccznenieczęściejniz
tM wtygodniu bez dopuszczelia do lrlełnienir; podolrnic pŹepuslo]vość pŹydomowcj
oczyszĆza|ni ściekó\' mnsi zDs{ać dostoso*ana do ilości .]ieszłańców { spÓŃb
upcłTi'jącY uzyskmie $oFnja ich ocz),szcaia okrcś|onogo Ś puephach odręb.ych;
okeślając rvie|kość i pŹetu{o\rość l}clr Wądzeń nalcży przyjąć naslępuląĆe $sk'njki
rr5'1vMfui. śĆickós:

a) ńiel,k!ńcy' j.0n'osÓbq/mlesiąc.

b) pn|nieUśUgowe l7,0 dnt&g Liclizny/dobę.

0 bał-, Eśaumcjc' jadłodaj.ie ] m]/nriejsce/miesiąc.

d) ka*'iamie 0,8m!/mic]scdńicsjqĆ'
e) s kle p' spoży\'cze 2'0 m./21rudniońogo/ńjcsja!.

0 pozosl!łesk|epy 0,9nt/a1rudnionego/miesja!,

e) rptckj ]'0ń]/atrudnioneBo/miesiąc,
h) pżychodnie]ekaskic 0.5ni/za1rudnioncgo1mi.siąc.
i) z.l]ady fryzjc6kie i kÓsmdlyĆ7ne ,1'5 nr/zlhdoionegornrieslĄc,
j) pozosta|e aklady usłUEo\c' 0,45 nl/2tndniolcgo/ń1esiąc'
k) zallady prod!łcInc

b.f .alryskó]v' 0,45 nt/alrudnionego/micsiąc,
- znatr}skani l,5 nf/ZtndnioneEo/miosiąc]

]) lm:Jz.n ja Pz.łidziaoe do /njcrania odpadó* mlerenieEnrin] to

R) koszc u|iczne o po]ennościod 10 do 50l]



b) poje|nłikinaodpJdyopÓjennÓś.i l |0 |. i ll00 l;

d) pÓjcnniki pl2caaĆfooc dÓ sclckty*'n3j Zbió i opało\yań Z. sfkł4 tlorzyw s7-1ucaych.
ńetaji'laPirrui tĆktury;wie]onr.teńaloq'Ćh o pjeńnÓśĆiÓd 800 |do l500 ];

e) kontenery pftmczore m odpady budo*lanel

'1) odpady kÓńuna|nc' klóŃ ni. Śą 2bi.Ibc w sposób s.|ckty*'n}, nllcży gromadzić u'
FjdmnikaĆh |ub kontrneraĆh o nri.jma]nei PojeńnÓś.l' urvzg|ędniającej naŚępujące

a) nieszkoiec r$i tocznie zbiera do kubla odpady o nasie około l7l kg i.bjętÓści okÓ]Ó

l,14 m., przy dulygod.iolfm cyklLl \f}'ozu, polrzcbujc on ll0 | Pojemnoścj \ubla na

b) nieszkojec niaśa ncznie zbiera do kub|a o'lpa'ly o msie okolo 'J08 k3 i objętości
okolo ].4 ni. przy t}god io\r1.m cyk|u rłf\'ozu, potzebu]e on ll0 |pojemnościkubła na

o .iedno. i dwsoboqa rodzina nrieszkająĆ! n. \si 7nbo\Ęla.. jcŚ łft.s']'ó
nieruchońość{jed.nkubcloFo]enności 110l|

d) tŹy., czlero. i pięcioosobo*a odzin! ńiĆsztai]]ca na $si zobowiązana jeś ł}posazyć
niefuch.ńość w dwa kDu) o pojcmności l]0 |kazd};

c) szcścio. siedmio. i ośnrioosobow! rcd7ina nicszlająca na usi zobowiązana jcst

$'Nsafyć ńi€fuchońość w lrzy kubly o pojemności I l0l k'/y:
0 rodzim mieszl'ająca na $i,li.?rtca od dzicwiqciu do].dcnatu osób, zobo\'iąara ]eś

łfposafyćnicruchon]ośćs'cŹerykub|yopojemn.śĆj ll0]k'n!;
g) jcdno. Iub d\uosoboł2 rodznra nieszkają.! v nlieścje rcbo]vią a jed R'Psażr.ć

nieruĆhÓńość wjcJeń kubcl o poidnności l lo l]

h) tz'v. lub czleroosobo]u ndzi.a nrjes?łaJąĆa ł ńicści. zobosivala jeś rqposaz}'i
njerlcnońośó ł d$a kubIy o po]enrości 11o ] kudy;

i) pięcioosobo]u rcdzjn! miesfrająca N Inlcś.ic zobowiązana ]est $posazy.
nicnchonrośó rv 1rz} kubly o pojemności 1lo l kŹd);

j) Yeścio lub siednioosoboła rodzina mieszlająca v mieścje ruboli€lna jcn
Ęposaż!ć nieruchonrośi N czlel} kubly o pojemno..i ||01kudyl

li) rodziny |icmiejsze nrają oboŃją el( R}.poŚeyć nieruchońości *'kubly o pojcmności
Zpcwniająccj po|J!.ic zaFotrrebolvania wed|ug uom zapńanych w F.ktach ai b.

|] mądcy nien]choności \|ielo]okalosfĆh zobowiązdi są dośososać PojemnÓśi
pojemników do |iczby nieszl'ańcóB i c}klu Ny\yozu. bi.ląc pod urmgę nomratyly
zpkae]vpuŃlachaib;

ń) pro\adzący d2iałalność rospodarczą ki.njąq instlucjml ośsiat}, zdro*lJ.
lDądzający ogródkmi dziall'o\5'nri. zespÓłańi edaz-Y zoborvią7fr1 są doslosoEac
pojemnośi po]enrnikórr dÓ Śq.h i.d}avidua|nlĆh lotzcb Uwz8|ędnjając ndlępu]ące
Dolnral$f doŚoso\ane do d\utyg.dńiorvcgo cyklu odbiÓr! na teEnach {! 

'
l).aodnio]rego.Jtlu na obsz..ach mlnś:

dlasz|ól Nsze|kieso l!p! ] | na kMdcgo ucznjJ, sludcntaiPraĆo\nika.
- dlaż]obkós i lfudszko|i.] l nakaŻdedziecto jpra..M'k1.

- dla lotll! h'ndloqclr - 50 l na każde 1o ńr po\r' .ałkoNilgj' jednJk.o ńajmtiej jeden

Pojeńniko poje|nności l l0 j.a lokal.
dla punlló\ h!nd]oN!.h poa lokalcnr 50 ] na kMdceo at.udnioneg!. ]cdMł co
.aJńdicj jcddrpojcnnjk.t.j.funości ll0]na|aŻd) punkl.



. dla ]oko|i gŃDnońi.a'ch . ]0 | M jcdoo micjś. łońŚuńpc)in€. dd'.żt lo lak]ż!
micjsc \v lzś' oErdlach z|otalizo$.m'ch .! zcĘnąlŹ lÓkalu:

. d]a ulica)lb punlńN s7łbkilj lońśumP.ri - .o najńni.j .ied Po].hn k o

- dl. alihdótt żeńicślnic4rh. uŚllloqach i Pfud tc]jnlTh {' odniBiqi! do
pómiĆśż.zdń biur$(h i *j.|nrh . poj.mnit o p.j€mości l lo l n! t..fd}th lo

. dla dońó\Y oPicki. loy!Ę *pn!li' !nl.malóŚ; lmPli. posjon'tó\ itP ' 20 t 'i 
jql.o

. dl' ostódkólv dziatłolath 20 l na k'lĄ dial\ę rv o!6i€ *zonu !' od I nŃ. do ] |

Fzd'mil! tażdc8o b*u' i 5 |nńw Dó7. tJm okEsąn.
- dla 4śpolós'gatż' E i|oś.i |Fs'ytlj 20 lojchnit ltoo|l
. w pżypadku lo|a|i h'ndloĘch j g{sl!.non1ich!'ch. d|a aPcłnicnii czysrośc|

\}nagM€ jcn ó$i.ż usbtvi.Ii. n. zcMąlŹ. !Óa Io\alcn. co ńljnii.j j.dncro
loj.mila I l0 I no odprd):

.) do zbic.ania rr}iĄlkoŚo zwięlsfun)ch ibści odp óq tomunaIn)cn' oPńcf ltloNycfi
pojcnnikóN. nroeĄ \ł lasdńion'.h pt7'}I'łdkach być użvqaDc.dPoNicd|io oh!Ćfono
\vorki' ni.odplahie udoŚępnion. pż.f podm]oI u'BMionr. f klórym s|oś.i.jĆ|
n'.DchÓności as{.l !oo\ę M odbjót odpodóN łomunaIńlch:

Rozdżi.| lv
Yokr'm.|It noż|on odpldóB Lońun|nlch U|Ę'jłr.v.h btodcgnd!.ji doluseo.tch do

!t|.dNroir n. !k|.ddiś|Q odtttdós.

Ś 12. s)ś.n gospode\rnia odFdnńi tooun!|ń]ni apcŃia Ósranicz.ni. ń!Ś]
odPdó\'lionu!|n'cn uleśljłc)lh biod.g6dJcji kicreMycn do skladoNuia:
|) do j| gfudnia 2010 f. do nie \iś.j niZ 75 % Śłlośo callo\ilcj nóy odp ós

uIc!'jących biodcgnda.j j:

]) do j l 8fudnia 20l j r' ńi. sjęccj niz 50 %:
j) <lo ]l grudniJ 2020 r. ńic rvię€cj ńiż 3'.Z' s sostrlk! do mas) lJ..h \]1{or7onych $

loliu ]995' będą tJ nasttnującc iIolcjI

. l |5 tdosobę/!Óli srot! 2010.

.7ólg/o$Ę/rckNruh]0l]:
- 5] kdosobę/lok lv mlu ]020]

. :i8 kgoŃĘ/rÓk tY ro|iu ]0l0|

. ]' lip/o$Ę/'ot w rc\u ]0l 3;

. |3l.vosoĘ/o( \t tok! 2020
Rąliadu 

'ąo 
ohoNiłz(u ni|Ćży do p./.d5iębnEd$' tkirlt urslają El/\olenic n! odhiór

DdPldóN z lNnU gmiN i pod Śł4 uńo$a z ńióztlicoi'

| | ] 7-godnic l docclo\].'ni 2apisłni Krdo$tgo Pogfuu GosPd!.ki odp,ddńli (Nl l''
Z ]00] !' NI ll. Poz' !59). Dl|śZ} pżJi{t żś w ko|lnrdl |ataĆh politF! bjć odbic.i c
nustępu]qce s.Ic\llwlic f ebrMc jIości odlJdóN (|gnri.s^Jni..1fu k):
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t0 26 if.
5 045 0,7 0,95 l,l 1,5
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l4 l2
t.8 2_4

s l7' ()dpadt \Yielkoeabarlo$ł \ylhNioD. przcz ńicszkdicó$ pęcdsiobio'ci Ódbiera
po oBbylni! hamonoEr.ń! Pzy.ajnticj d*a ńz! \ oku

s !8' c7łno ntdć oPróżniania koq. u|iczn).h poŃnna brć ddskNn$n. do ilości
8mnmdblt(h \t nicll odp{dó\'- jolń ńiś o'oż. b''ć omicjś72 niz jed€n ńz * (tgodniu

0.8

Rozdzi!ł v
c/gśtotU$ość | Ś!osób IJozbtT.ni! siq odp.dólr I.ohunaIn-Y.h i nier2"!!tości ciok|ych ?

Ic..nu n'cruchoności or'z l.r.nó\y nzcznaczonych do uz'lku nuhlic,ncgo'

I 14' l' UŚala się cza{o nroś odbiffńia z nierucl'ońości odpadów toDu.alĄrh'
a]Lieńjąc}Lh słlJdniki Dl€sające bio'lćEodlcji v a|'aoś.i od iloii i 

'odzju 
\.11rm)th

odPadó\: j.dnal lic fdziej niż:
l) 8 ń2! q mi.siącu dla budtnkó\r siclorc<lzionlch:
]) '4 @' ( n'icsiąĆu dla bud!'Ńósj.d.orcdzim'dI
j) 8lafy1vmiesjącu d|. placóle( handlo$l'ch l.fa bud$kami ńieśzka]nlDri:

'ł) 8 dy \v micsiaJl dl. FzedsjębiolcólY'
2, Usula siq częslodnvość odb]c13njł odpidów \orUnrIn}dr z nicruchonrości poIozÓnych na

FrenieqiĆjŚkim nie adfiej iiż 2 nz!wńicŚi|łou'

ś 15' \\'hścicicl ńerucbonDś.i jcsl fobowj'/ly do apc\|ńicniż lsuuańia ni.c7ł5lośi
ciekb.h zc 7biomiła bmdpl)qolt8o z czes|ol|nrością uslaloną Ź 

'jńą 
\)afoa\ą 2

u$.zlęd.i.ni.n! N}ńogórr slacji z|cMcj. a s ptzĘadltu \.aśni€jszcsÓ żjpclnicnia zbiońik!
zełoszćnic lcgo |aklu pŹe&iębiot\ . z hórym posiad! mo\Ę m opŃz.ianic fbiomik.'

s ló' wllio.eie obouiąfió[' o klórych mÓsl Ś ś l.1i 15 $'laści.icl nicruchomości
Zpc\nil polr7lz z!\arcie umo$ z przedsiębiolcą posiada]ąc]h zcz\ro]enic n{ pro\ędzcnic
danelo rodfoju dfialalności właścicielnicn|chomoś.i fubÓ\Vjązan' jesl do udoltulEntoqa.ń
koP)śania z lóliich usług olaz p.zechoqlNunia doMdó*' placenia a kh \vykonlnie plz.z

l



RozdziaM
rnnc Nyn.gnni. tvynihjąc. zgDinDcgo phnu gospodarki odDadani

ś l'' odpady komula]ne Eb'lne na ler€nie gńiny Przc2 uFa{ńiÓnc timy wylvoz.Be.
klólc ńie mogą być poddane odzyskowi na|eży składorvać nł skł'dołisku ÓdFadór9
komuna|ny.h s czyżó\rku,

! 20' Nic.zyśÓści cicklc odcbranc T zbiomjków bezodpł]\o\1ch przcf uprawnioD.
fimry\ywo2olvcnale1!\'!rvozjćdoŚacjjzlc\łnc.Jłoczyszczalnjśclckó{{llouęj

Rordzial Vll
obos'iązki osób utż}'m!jąc'.h 

^vicŹęla 
doDorYe.

s2l' l' Utzymujący zRie.fęla dońowe zobolriąmi sa do zcho}'mia śtodków
ostoż!Óści zpełliając}lh ochlooę zdowia i 1.vĆia |udzi Ótr zwicŹąl' a lałżl doloż€nia
slarań' aby z{ieźęla tc ńic byly uciążli*e dla oloc7enia
2 Ulż]mujący 

^'ieu ęta donowe bboNiąlali są do spń$.w'nla nad .imi \rłaścnvej opieki '
a N sf.zĆeó|ności nic pozostasiania ich b.z dozon'

s 22' UtŹynn|jąq' psy są zobo*i.?anl do

l) prcwadzeni^ psa ńa utviazi, a psu Bsr uhNffcj a a.!lc'Mą lub agr'.jąccn
otoczeniu do nal ożen ia t agaica'

2) pro{adzenia psa bcz Jnycz) qlko I n]iejs.a.| mlo uczęszczanych, pod smnkień' zc
pies ma kdganjeĆ' a {lŁścicic|(opiekun) spBuje konto|ę nadjego zaĆhosanicn,

]) nic wlr}tdania psót na tercn p|aĆó' zb]]| i piasko\Ticdla dzieci.

'1) nie ĘIosadania psós dÓ placórrck handlo\'ch' gasfonomlcfnyĆh j innych obiekló$
uż'lłu.ublicacgo..lcze|i B}nika !o zoznako\unial'clr obieklós i placó*€k'

5) u$lvania zanieczyszczeń pozoŚawionych pŹez psy. poslborvienie nic dotyczy osób
ńicwidom)lh, koLzystających zPŚó{ pŹełodńikół

s 2] l-ltzynljący sady, p|ay' tl'li i o\ady ł lokalaclr łrieszkalnych llb użlko{]-ch
zobo\łiązani są,jbefFieĆz!ć ]c FŹed 1lldoslaniem sję Z pomlcszĆz.ń''

RozdziaMrr

zasadt uln]'nllTrnjr 7-..i.żąt gospodarskich n' lerenach sylą.zonych z P.ddlk.ji
rolnic'ej'

s 2a zakazuF 5ię ch.$u i utżynr)*aoj] zlieŹąl gospoda*kth w uastępqącJch

obsztuach sminy 2l.lalizo\knych w:

l) osiedlc mieszkaniorłe \lielolodziDre u| B cko|rrcgo|
2) osiedl€ ńieszkanio\€ $ielorodzinnc u| ogrodoŚa;
l) osiedLcmieszklniort\icl.rodznnrcul Bodvska;
4) Fltrun niaśa obcjnująĆe uli.e] P|, \\'olnośoi' PułN[icgo, PałacoM. Hutnicz.

Balorc.co. Koścjus7ki' Mickie\lica, l go N1aja' Kościclna. su[yna;
5) ul' Żlgńskł od nr l do nI45;
6) osicdlc nries^bio\yc }vicIondzjno3 c/yżnlck'

ś 25' Zezrula sie .a ltzynrrrvlnie 
^viĆrża' 

gospoddskiclr n! l.renlcb nicnElrooro!.l
poza obsfarc.r lf'micnioDym rr s 2rl. pod ivaluDlicm Fzcslżc.@ia naslępującyĆh z'sad



|) rvy\varzane pÓdczxr luv]dzcnii hodoŚ|i odpJd) inL(zystÓści bedą !futadZon. i
Nu\af 4onni. z obo\iąfująclni n'^Pi$mi i nie będ. Do\Yod{N!ć 7trni€c7'}s7..nia
lcltnu Dieruchoności ofu Ńjd Po\i..f.hrio\yh i Fdzicmnlcn.

2) nie po\odoqani! nę€z p!o$?daną hodo*t( tiażlnqlici. ( szczqólności f.p!clb\D.h
dla \sŃlu!'loMikóN oaz uż!ko\ trit(n| nićruchomoś.i sqsicdlich.

j) pŹeśrżesa|ln obo\viąZuiąĆyĆh pIZo' jsu| slniIamo'ePidcmiologic7n).h

Rordzhl lX
obsz'ry podlq|j{cc obosią7|.oB.l dcrlttacji i lc.i'in!j.j pŹoDro$'dŹ.ni!.

ś 26 t \\'|aściciclc s\ztstkich nicfuclDmoś.i qlticnidnrlh \, uŚ' 2 zobo\ivlni są do
p.7śtl(\\!dania dcńqrcji d*a r]. \\ Ńku' Unala się tmińj. lr7.pro\dhia d...ty7&j i:

l) NIenDinie$ioscnn'moddnia l k$i!l0iddodnja]0k\iślnia.
]) \v lcminl. j 9śieND m od dÓia ] sYfcślildo dnia]0wŹcśnid'

2' oboviązko$cj dc!!1),Jcj j pod|.!ajĄ N szcze!ó| ości naŚ9pujqcc {erco)' i ohi.|ity:

l) .bś7aĘv,*!dĆj z.bldo\ry onz bud!|ii Nic|o|o|'lory. \ miośli! i sol.ctr\ach'

]) l.En! placósct oiNidÓ\r.1th du7nt 7dnnvi!i u41eczno&i nub|iczncj.
]) krcn).,jkładó\tp.odlkc-\jn}.hb.dż!TożJ'\czcj.
.1) tcrcny lołali nMdIoNych j 8asironon]iśŹn'ch.
5) obiekly zIeMi i oczlszcz.|ńi ś.i.k$v'

Rordzial X
PŹlpb! LÓńco*c.

$ 2? \\.jtonani. Uch\a\ poŃ€rfi 5ię t]umiMsj lloNj

$28 Tra.ińo. uchN.l. NI l5l]]Ąxxv/o] Rady N{icis|iq \v llNrej, dnja ]5 k\vighj]
2002r. {\Pla\ri€Źlsid!IP]nraniaczyśości ipo.zidkunalgrenieonlinrllola

S 29 u.h\ydld \chodzi ! zyci. po uply\ti. 1,1 dni oJ dnia oglo\7.nii $ D2irnniku
llŹędol']n \'oj€sódzl\ri Lublski.go


