Załącznik do uchwały Nr V/31/15 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 13 lutego 2015 r

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA
TERENIE GMINY NISKO
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1.Regulamin, zgodnie z wymogami ustawy, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy dotyczące:
1.Wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:
1) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania następujących frakcji odpadów
komunalnych: papieru i tektury (w tym opakowania, gazety, czasopisma itd.), metalu,
tworzywa sztucznego, szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła w podziale na szkło
bezbarwne i kolorowe, opakowań wielomateriałowych;
2) prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, a także
odpadów zielonych z ogrodów i parków;
3) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania powstających w gospodarstwach
domowych: przeterminowanych leków i chemikaliów (farby, rozpuszczalniki,oleje
odpadowe, itd.) zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanoremontowych i rozbiórkowych, zużytych opon, tekstyliów oraz powstających w rodzinnych
gospodarstwach rolnych opakowań po środkach ochrony roślin.
4) uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości
służących do użytku publicznego;
5) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;
2.Rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczenia
tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
przy uwzględnieniu:
1) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych, bądź
w innych źródłach;
2) liczby osób korzystających z tych pojemników.
3. Częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
4.Innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
5.Obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do
wspólnego użytku;
6.Wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,
w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych
nieruchomościach;
7.Wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

Definicje
§ 2.1.Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) nieczystościach ciekłych – rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo
w zbiornikach bezodpływowych;
2) odpadach komunalnych – rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach
domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych
wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów
powstających w gospodarstwach domowych;
3) stacjach zlewnych – rozumie się przez to instalacje i urządzenia zlokalizowane przy
kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków służące do przyjmowania
nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia;
4) właścicielach nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników
wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie
lub użytkowaniu, oraz inne podmioty władające nieruchomością;
5) zbiornikach bezodpływowych – rozumie się przez to instalacje i urządzenia przeznaczone do
gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania;
6) zwierzętach gospodarskich – rozumie się przez to zwierzęta gospodarskie w rozumieniu
przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich w tym: koniowate,
bydło, jeleniowate, drób, świnie, owce, kozy, pszczoły, zwierzęta futerkowe.
7) ulegające biodegradacji – rozumie się przez to odpady komunalne, które ulegają rozkładowi
tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów; zgodnie z KPGO 2014 do
odpadów ulegających biodegradacji zalicza się:
a)papier i tekturę
b)odpady z terenów zielonych
c)odpady kuchenne i ogrodowe
d)odzież i tekstylia z materiałów naturalnych (50%)
e)drewno (50%)
f)odpady wielomateriałowe (40%)
g)frakcję drobną < 10 mm ( 30%)
8) wielkogabarytowe – rozumie się przez to odpady komunalne, które ze względu na swoje
rozmiary lub masę nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach z wyłączeniem
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
9) zmieszane – rozumie się przez to odpady komunalne nie poddane selektywnemu zbieraniu;
10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – rozumie się przez to sprzęt wymieniony
w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym (Dz. U. Nr 180 poz. 1495 z późn. zm.), pochodzący z gospodarstw
domowych lub z innych źródeł, który ze względu na charakter i ilość jest podobny do
zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, stanowiący odpady komunalne
w rozumieniu przepisów o odpadach;
11) budowlane – rozumie się przez to odpady pochodzące z budowy, remontów, demontażu
obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów
zanieczyszczonych).
12) selektywnej zbiórce odpadów - rozumie się przez to zbiórkę wyszczególnionych odpadów
każdego z osobna według wymienionych w § 4 ust. 4 rodzajów odpadów. Właściciel
nieruchomości prowadzi selektywną zbiórkę odpadów jeśli w odpadach zmieszanych nie
stwierdza się występowania odpadów o których mowa w § 4 ust 4.

13) Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych- jest to punkt prowadzony przez gminę
lub inny podmiot określony w art.3 ust 2 pkt 6 ustawy, do którego każdy mieszkaniec w
ramach uiszczonej opłaty może dostarczyć zebrane selektywnie odpady o których mowa
dalej w § 4 ust. 4 regulaminu, z tym, że punkty takie mogą być stacjonarne i mobilne.
14) Pojemnik – jest to urządzenie do gromadzenia odpadów komunalnych spełniające wymogi
norm PN-EN 840....
15) Worek – rodzaj pojemnika, urządzenie zastępcze do zbiórki odpadów wykonane z folii
polietylenowej, o pojemności 120 l i grubości min. 60 mikronów,
16) mieszkaniec- mieszkańcem jest osoba, która faktycznie przebywa (bytuje) na danej
nieruchomości, ponieważ taki stan powoduje, że powstają odpady komunalne, których
dotyczy ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (według
Rozdział 2
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 3.1.Na każdego właściciela nieruchomości nakłada się obowiązek:
1) w przypadku zbierania odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych,
przygotowania na nieruchomości utwardzonego terenu lub altanki śmietnikowej do
postawienia urządzeń służących do zbierania odpadów komunalnych, wyposażenia
nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych (worki, pojemniki
i kontenery oraz gromadzenia w tych urządzeniach odpadów komunalnych powstających w
gospodarstwie domowym;
2) w przypadku zbierania odpadów komunalnych powstających poza gospodarstwami
domowymi, wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów
komunalnych (worki, pojemniki i kontenery), umieszczenia ich na terenach utwardzonych
lub w altanach śmietnikowych oraz gromadzenia w tych urządzeniach odpadów
komunalnych;
3) przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej,
4) w przypadku braku możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej wyposażenia w szczelny zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków,
spełniającą wymagania określone w odrębnych przepisach;
5) przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli
nieruchomość przed wybudowaniem sieci kanalizacji sanitarnej została wyposażona w
przydomową oczyszczalnię ścieków, spełniającą wymagania określone w odrębnych
przepisach;
6) usuwania zanieczyszczeń z powierzchni nieruchomości i gromadzenia ich w urządzeniach
wymienionych w pkt 1;
7) uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż
nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi służącą dla
ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; śnieg i lód oraz błoto
pośniegowe należy pryzmować przy krawężniku, zabrania się usuwania ich na jezdnię;
8) usuwania nieczystości ciekłych według częstotliwości ustalonej w § 6, na podstawie umowy
z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie
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prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania
zbiorników bezodpływowych, opróżniania osadników 2 razy w roku jeżeli nieruchomość
posiada przydomową oczyszczalnię ścieków;
9) utrzymywania altan śmietnikowych lub utwardzonych terenów, na których umieszczone są
urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz samych urządzeń

w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
10) wystawiania pojemników lub z worków z odpadami w dniu wyznaczonym w
harmonogramie przed posesję do najbliższej drogi publicznej.
2..Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na utwardzonym terenie
nieruchomości pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji miejskiej lub
gromadzone w zbiornikach bezodpływowych; w szczególności ścieki takie nie mogą być
bezpośrednio odprowadzane do zbiorników wodnych lub do ziemi.
3.Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą odbywać się na
terenie nieruchomości, pod warunkiem, że nie są uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości,
a powstające odpady będą gromadzone w sposób opisany w niniejszym regulaminie.

Rozdział 3
Rodzaj i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki
rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym
§ 4.1. Odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach o pojemności 110 L,
120 L, 240 L, 1100 L lub w workach wg określonego poniżej koloru, uwzględniając następujące
normy miesięczne:
1) dla budynków mieszkalnych 20 l na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l na
każdą nieruchomość miesięcznie; odpady segregowane można gromadzić w workach o
pojemności co najmniej 120 l;
2) dla szkół wszelkiego typu - 3 l na każdego ucznia (studenta) i pracownika; jednak co
najmniej jeden pojemnik 110 l miesięcznie;
3) dla żłobków i przedszkoli - 5 l na każde dziecko i pracownika; jednak co najmniej jeden
pojemnik 110 l miesięcznie;
4) dla lokali handlowych, gastronomicznych, dyskotek, domów weselnych, przychodni zdrowia,
aptek , domów kultury-110 l na każde 100m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej
jeden pojemnik 110 l na lokal miesięcznie;
5) dla punktów handlowych poza lokalem - 30 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej
jeden pojemnik 110 l na każdy punkt miesięcznie;
6) dla biur, instytucji, 20 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l
miesięcznie;
7) dla klubów sportowych 110l na każde 100 m2 powierzchni budynków klubowych ; jednak co
najmniej jeden pojemnik 110 l miesięcznie
8) dla kiosków i ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej jeden pojemnik 110 l
miesięcznie;
9) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń
biurowych i socjalnych - pojemnik 110 l na każdych 10 pracowników miesięcznie, jednak
co najmniej jeden pojemnik 110 l miesięcznie;
10) dla domów opieki, internatów, koszar, hoteli, pensjonatów, szpitali, aresztów - 20 l na jedno

łóżko plus 20 l na każdego zatrudnionego, ; jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l
miesięcznie;
11) dla parafii, związków wyznaniowych min. jeden pojemnik 110 l miesięcznie;
12) dla cmentarzy, placów targowych - 110 l na powierzchnię 500 m2 miesięcznie; jednak co
najmniej jeden pojemnik 110 l miesięcznie
2.W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 4 i 5, jeśli jest prowadzona działalność spożywcza
(w tym sklepy spożywcze) lub gastronomiczna, oraz w ust. 1 pkt 6 i 7, należy dodatkowo, na
zewnątrz poza lokalem, ustawić dostateczną liczbę koszy na odpady.
3.Odpady komunalne należy zbierać w sposób selektywny.
4.W drodze selektywnej zbiórki wydzieleniu z wytworzonych na terenie nieruchomości odpadów
komunalnych podlegają odpady:
1) ulegające biodegradacji;
2) makulatura;
3) tworzywa sztuczne;
4) tekstylia;
5) szkło;
6) metale;
7) opakowania z materiałów wymienionych w pkt 2-6, w tym opakowania wielomateriałowe;
8) odpady wielkogabarytowe;
9) odpady budowlane;
10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
11) odpady niebezpieczne zawarte w odpadach komunalnych.
12) popiół
5.Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować pojemniki o następujących,
ujednoliconych kolorach:
1) niebieski z przeznaczeniem na makulaturę i tekstylia;opakowania wielomateriałowe,
2) żółty z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne;
3) zielony z przeznaczeniem na szkło;
4) czerwony na metale;
5) czarny na odpady zmieszane , popiół;
6) brązowy na odpady biodegradowalne.
Pojemniki powinny posiadać oznaczenia określające rodzaj gromadzonych odpadów.
6.W przypadku braku odpowiednich pojemników do zbiórki odpadów dopuszcza się worki
w ujednoliconych kolorach, które dostępne będą u przedsiębiorcy świadczącego usługę wywozu
odpadów:
1) niebieski z przeznaczeniem na makulaturę i tekstylia; opakowania wielomateriałowe,
2) żółty z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne;
3) brązowy z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji;
4) czarny na odpady zmieszane , popiół
5) czerwony na metale;

6) zielony na szkło
Worki powinny posiadać logo lub nazwę przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie
odbierania odpadów i oznaczenia określające rodzaj gromadzonych odpadów.
7.Przeterminowane leki należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać je do
specjalistycznych pojemników znajdujących się w aptekach lub w punktach selektywnej zbiórki
odpadów.
8.Zużyte baterie i akumulatory należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych
i przekazywać je do specjalistycznych pojemników znajdujących się w punktach selektywnej
zbiórki odpadów oraz w szkołach , przedszkolach i urzędach.
9.Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz akumulatory wielkogabarytowe pochodzące
z terenu nieruchomości odbierane są:
1) przez przedsiębiorców, działających w ramach umowy na odbieranie odpadów komunalnych;
2) w punktach sprzedaży detalicznej, przy zakupie artykułu tego samego rodzaju, co zużyty,
w ilości nie większej niż ilość kupionych artykułów;
3) w wyspecjalizowanych punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
- punktach selektywnej zbiórki odpadów
10.Odpady budowlane nie zawierające substancji niebezpiecznych należy dostarczyć do punktów
selektywnej zbiórki odpadów;
11..Urządzenia do zbierania odpadów powinny być umieszczone w miejscach łatwo dostępnych,
zarówno dla ich użytkowników, jak i dla pracowników przedsiębiorcy prowadzącego działalność
w zakresie odbierania odpadów, w sposób nie powodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień
dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.
12.W miejscach publicznych (takich jak w szczególności chodniki, place, parki, zieleńce,
przystanki autobusowe) odpady komunalne należy gromadzić w koszach ulicznych o minimalnej
pojemności 10 l.
13.Z obszarów na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ( sklepy,
instytucje, zakłady pracy) odpady komunalne odbierane będą przez gminę w ramach uiszczanej do
gminy opłaty. Na odpady produkcyjne nie mające cech odpadów komunalnych właściciele,
zarządzający firmą lub instytucją muszą mieć zawartą umowę z uprawnionym podmiotem.
14. Na terenie zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej dopuszcza się składowanie odpadów
biodegradowalnych w przydomowych kompostowniach.

Rozdział 4
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 5.1.Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości
i terenów przeznaczonych do użytku publicznego:
1) z obszarów zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej:
a) odpady zmieszane, popiół – w okresie maj-sierpień co 10 dni, w pozostałych
miesiącach co dwa tygodnie;
b) zbierane selektywnie papier i tektura, szkło białe i kolorowe, metale, tworzywa
sztuczne, opakowania wielomateriałowe, – jeden raz na miesiąc;

c) odpady ulegające biodegradacji –miasto:w okresie kwiecień - wrzesień – dwa razy
w miesiącu, w okresie październik- listopad – jeden raz na tydzień; sołectwawiosna, lato, jesień- dwa razy w miesiącu.
d) odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – dwa razy w
roku, oraz w każdym czasie po dostarczeniu we własnym zakresie do punktu
selektywnej zbiórki w godzinach funkcjonowania punktu
e) pozostałe zbierane selektywnie – we własnym zakresie należy dostarczyć do punktu
selektywnej zbiórki w godzinach funkcjonowania punktu
2) z obszarów zabudowy wielorodzinnej:
a) odpady zmieszane – trzy razy w tygodniu
b) zbierane selektywnie papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania
wielomateriałowe – jeden raz na tydzień;
c) zbierane selektywnie szkło- dwa razy w miesiącu;
d) odpady ulegające biodegradacji –wiosna, lato, jesień – jeden raz na tydzień;;
e) odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – dwa razy w
roku, oraz w każdym czasie po dostarczeniu we własnym zakresie do punktu
selektywnej zbiórki w godzinach funkcjonowania punktu
f) pozostałe zbierane selektywnie – we własnym zakresie należy dostarczyć do punktu
selektywnej zbiórki w godzinach funkcjonowania punktu
3) z obszarów na których nie zamieszkują mieszkańcy , a powstają odpady komunalne:
a) odpady zmieszane, popiół –jeden raz na tydzień
b) zbierane selektywnie papier i tektura, szkło białe i kolorowe, metale, tworzywa
sztuczne, opakowania wielomateriałowe – jeden raz na miesiąc;
c) odpady ulegające biodegradacji – wiosna, lato, jesień – jeden raz na miesiąc;
d) pozostałe zbierane selektywnie – we własnym zakresie należy dostarczyć do punktu
selektywnej zbiórki w godzinach funkcjonowania punktu
2.Opróżnianie koszy ulicznych oraz parków i przystanków – trzy razy w tygodniu
3.W przypadku terenów przeznaczonych do użytku publicznego oraz placówek handlowo –
usługowych, zlokalizowanych poza budynkami, wprowadza się obowiązek codziennego usuwania
odpadów.
§ 6.1.Właściciel nieruchomości nieskanalizowanej jest zobowiązany do opróżniania zbiorników
bezodpływowych (szamb) z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia,
uwzględniając następujące normy:
1) produkcja ścieków w gospodarstwach domowych – 3,0 m³/osoba/miesiąc;
2) usługi:
a) pralnie - 17,0, dm3 / kg bielizny / doba,
b) bary, restauracje, jadłodajnie, – 3,0 m³/1 miejsce/miesiąc,
c) kawiarnie, dyskoteki, domy weselne – 0,8 m³/1 miejsce/miesiąc,
d) sklepy spożywcze – 3,0 m³/1 zatrudniony/miesiąc,
e) sklepy (poza spożywczymi) – 1,2 m³/1 zatrudniony/miesiąc,
f) apteki – 3,0 m³/1 zatrudniony/miesiąc,
g) przychodnie zdrowia – 0,5 m³/1 zatrudniony/miesiąc,

h) zakłady fryzjerskie i kosmetyczne – 4,5 m³/1 zatrudniony/miesiąc,
i) zakłady usługowe inne – 0,45 m³/1 zatrudniony/miesiąc.
3) zakłady produkcyjne:
a) bez natrysków – 0,45 m³/1 zatrudniony/miesiąc,
b) z natryskami – 1,5 m³/1 zatrudniony/miesiąc.
§ 7.Obowiązki w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz usuwania odpadów
komunalnych nie pochodzących z gospodarstw domowych wykonywane są przez właścicieli
nieruchomości za pośrednictwem przedsiębiorców posiadających zezwolenia Burmistrza Gminy
i Miasta Nisko na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych.
Rozdział 5
Wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami
§ 8.Gmina Nisko jest zobowiązana do osiągnięcia niżej wymienionych wskaźników wynikających
z Wojewódzkiego Planu gospodarki Odpadami:
1.Objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych wszystkich mieszkańców
najpóźniej do 1 lipca 2013 roku.
2.Objęcie wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów najpóźniej do 2015
roku.
3.Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez
składowanie. W stosunku do ilości tych odpadów wytwarzanych w Gminie Nisko w roku 1995,
dopuszcza się do składowania następujące ilości odpadów ulegających biodegradacji:
 do dnia 16 lipca 2013 r. nie więcej niż 50%,
 do dnia 16 lipca 2020 r. nie więcej niż 35%.
4.Przygotowanie do ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów odpadowych, przynajmniej
takich jak papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło z gospodarstw domowych i w miarę możliwości
odpadów innego pochodzenia podobnych do odpadów z gospodarstw domowych na poziomie
minimum 50% ich masy do końca 2020 roku.
5.Wydzielenie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych i poddanie
procesom odzysku i unieszkodliwiania. Zakłada się następujący rozwój systemu selektywnego
gromadzenia odpadów wielkogabarytowych i uzyskanie następujących poziomów odzysku:
 Rok 2017: 80%
 Rok 2020: 95%
6.Wydzielenie odpadów budowlano-remontowych ze strumienia odpadów komunalnych i poddanie
ich procesom odzysku i unieszkodliwiania. Przewiduje się następujące poziomy odzysku odpadów
budowlano-remontowych:
 Rok 2017: 55%
 Rok 2020: 70%
7.Wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych i poddanie ich
procesom unieszkodliwiania. Przewiduje się osiąganie następujących poziomów selektywnego
gromadzenia odpadów niebezpiecznych na terenie gmin celem ich przekazania do centralnych
obiektów unieszkodliwiania:
 Rok 2017: 60%
 Rok 2020: 95%
8.Zmniejszenie masy składowanych odpadów do max. 60% wytworzonych odpadów do końca roku
2014.

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. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa
i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz
przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą także pełną
odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.
§ 10.1.Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy ponoszenie pełnej
odpowiedzialności za zachowanie utrzymywanych zwierząt a w szczególności:
1) prowadzenie psa na uwięzi, z zastrzeżeniem ust.2; pies rasy uznawanej za agresywną lub pies
w inny sposób zagrażający otoczeniu powinien mieć nałożony kaganiec;
2) stały, skuteczny dozór nad psami i innymi zwierzętami domowymi;
3) niewprowadzanie psów i innych zwierząt domowych do obiektów użyteczności publicznej,
z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, w szczególności schronisk, lecznic,
wystaw; powyższy zakaz nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów –
przewodników;
4) niewprowadzanie psów i innych zwierząt domowych na teren placów gier i zabaw,
piaskownic dla dzieci;
5) posiadanie łopatki i woreczka do zbierania odchodów zwierząt oraz usuwanie zanieczyszczeń
pozostawionych przez psy i inne zwierzęta w obiektach i na innych terenach
przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach,
placach, parkingach, terenach zielonych (w tym zieleńcach, parkach, pasach drogowych);
powyższy obowiązek nie dotyczy osób niewidomych korzystających z psów –
przewodników.
6) utrzymywanie gołębi w rejonach zabudowy śródmiejskiej, wielorodzinnej i jednorodzinnej
nie może powodować uciążliwości dla mieszkańców i przebywających tam, ponadto nie
może powodować zanieczyszczenia terenów przeznaczonych do wspólnego użytku oraz
nieruchomości i i budynków sąsiednich.
2.Zwolnienie psa ze smyczy, ale z nałożonym kagańcem jest dozwolone jedynie w miejscach mało
uczęszczanych przez ludzi i tylko w sytuacji, gdy posiadacz psa ma możliwość sprawowania
kontroli nad jego zachowaniem.
3.Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone również na terenie nieruchomości należycie
ogrodzonej, w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób
trzecich.
Rozdział 7
Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej
§ 11.1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach zabudowy śródmiejskiej,
wielorodzinnej, w budynkach zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej, centrach
handlowych, strefach przemysłowych, ogrodach działkowych i obszarach zabudowanych
budynkami rekreacji indywidualnej.
2.Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt
gospodarskich pod następującymi warunkami:
1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających
wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane ( Dz. U. Z 2003 r Nr 207, poz.

2016 z późn. zm.)
2) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska, w tym emisje będące jej skutkiem, zostaną
ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona.
3.Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wymienionych w § 12 ust. 2 zobowiązani
są przestrzegać przepisów § 3 niniejszego regulaminu, a ponadto:
1) przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych;
2) składować obornik w odpowiedniej odległości od linii rozgraniczającej nieruchomości, na
terenie płaskim, tak aby odcieki nie mogły przedostawać się na teren sąsiednich
nieruchomości;
3) pszczoły trzymać w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej 20 m od granicy
nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły
uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.
Rozdział 8
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§ 13. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi zobowiązani są do
przeprowadzania, co najmniej raz w roku, deratyzacji na terenie nieruchomości. Obowiązek ten,
w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, może być realizowany tylko w miarę
potrzeby.
§ 14. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni stwarzającej zagrożenie sanitarne,Rada Miejska
w Nisku określi, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, obszary
podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz wyznaczy terminy jej przeprowadzenia.

