
OA.0007.1.38.2015 
Uchwała Nr IX/59/2015 
Rady Miasta Łańcuta  

z dnia 26 sierpnia 2015 r. 
 
 
 

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Miasta Łańcuta 

 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.), po 
zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łańcucie, Rada 
Miasta Łańcuta uchwala, co następuje: 

 
 

Rozdział 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta 
Łańcuta, zwany dalej „Regulaminem”. 

2. Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy, właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 
odpady komunalne oraz inne osoby przebywające na terenie miasta Łańcuta. 

3. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie 
Miasta Łańcuta. 

 
 
§ 2. 1. Zapisy Regulaminu pozostają w ścisłym związku z przepisami i definicjami 

zawartymi w ustawach i rozporządzeniach, tj.: 
1) ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości porządku w gminach (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 1399 ze zm.); 
2) ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.); 
3) ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856 ze 

zm.); 
4) ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. 

U. z 2013 r., poz. 1155 ze zm.); 
5) ustawa z dnia 29 czerwca 2007 roku o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt 

gospodarskich (Dz. U. z 2007 r., poz. 921 ze zm.); 
6) ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U z 2009 r., poz. 666 

ze zm.); 
7) ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z. 2013 r., poz. 260 ze 

zm.); 
8) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz.121 ze zm.); 
9) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 



z 2002 r., poz. 690). 
2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1) mieszkańcu - należy przez to rozumieć osobę fizyczną mającą miejsce zamieszkania na 
terenie miasta Łańcuta; 

2) miejscu publicznym - należy przez to rozumieć miejsce powszechnie dostępne, służące 
zaspokajaniu potrzeb użytkujących je osób m.in. w zakresie rekreacji, wypoczynku, 
komunikacji, edukacji; 

3) nieruchomości - należy przez to rozumieć nieruchomości określone w art. 46 § 1 
Kodeksu cywilnego. 

 

Rozdział 2. 

WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA 
TERENIE NIERUCHOMOŚCI I W MIEJSCACH PUBLICZNYCH 

 
§ 3.  Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz takich, na 

których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, zobowiązani są do 
wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz 
utrzymywanie tych urządzeń  w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym 
 i technicznym. 

 
 
§ 4. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do przyłączenia nieruchomości do 

istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej lub, w przypadku braku sieci kanalizacyjnej, lub gdy jej 
budowa jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, do wyposażenia nieruchomości w 
zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków, 
spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych. Przyłączenie nieruchomości do 
sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona 
w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach 
odrębnych i przepisach wydanych na podstawie art. 4 a ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach. 

 
 
§ 5. 1. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników znajdujących się 

bezpośrednio przy granicy nieruchomości zobowiązani są do niezwłocznego uprzątania błota, 
śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z tych chodników, w sposób mechaniczny lub ręczny. 

2. Usunięcia śliskości należy dokonywać niezwłocznie po jej pojawieniu się poprzez 
odlodzenie i zabezpieczenie powierzchni, celem umożliwienia bezpiecznego poruszania się. 

3. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń polega na złożeniu ich 
w miejscu nie powodującym zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów. 

 
 
§ 6. Osoby wyjeżdżające pojazdami z dróg polnych, placów budowy itp. na drogi, 

w przypadku zanieczyszczenia ich nawierzchni, mają obowiązek, bez zbędnej zwłoki, 
uporządkować zabrudzony odcinek. 

 
 
§ 7. 1. Mycie pojazdów 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. 
2. Dopuszcza się doraźną naprawę pojazdów samochodowych właścicielom 

nieruchomości, na ich terenie, o ile jest ona związana z bieżącą eksploatacją pojazdu, pod 
warunkiem: 
1) niepowodowania uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości oraz 

zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu na środowisko; 
2) gromadzenia powstających odpadów w pojemnikach do tego przeznaczonych; 
3) zabezpieczenia przed przedostawaniem się płynów samochodowych do środowiska, 

w szczególności wodno-glebowego. 
 
 

§ 8. Wykonywanie obowiązków w zakresie pozbywania się odpadów komunalnych 
i nieczystości ciekłych z terenu budowy należy do wykonawcy robót budowlanych. 

 
 
§ 9. Obowiązki utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych należą do 

zarządców dróg. 
 
 
§ 10. 1. Zabrania się spalania na nieruchomościach odpadów komunalnych, z wyjątkiem 

niezanieczyszczonego drewna oraz niezadrukowanego papieru i tektury. 
2. Dopuszcza się spalanie wysuszonych odpadów roślinnych niezanieczyszczonych 

innymi odpadami komunalnymi, pod warunkiem, iż nie będzie to uciążliwe dla 
nieruchomości sąsiednich, przy zachowaniu przepisów przeciwpożarowych i bhp. 
 

Rozdział 3. 

ZASADY USUWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI 
 

§ 11. Gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objęte są 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (zabudowa jednorodzinna, zabudowa 
wielolokalowa) oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 
odpady komunalne. 

 
 
§ 12. 1. Każda nieruchomość zabudowana budynkami jednorodzinnymi, 

wielolokalowymi lub obiektami użyteczności publicznej winna być wyposażona w miejsce do 
ustawienia pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych, które należy utrzymywać 
w czystości i porządku. 

2. Miejsce ustawienia pojemników winno posiadać równą i utwardzoną nawierzchnię 
zabezpieczoną przed zbieraniem się wody i błota. 

3. Miejsca do gromadzenia odpadów komunalnych w zabudowie wielolokalowej 
powinny być dostępne dla osób niepełnosprawnych. 

4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są udostępnić pojemniki przeznaczone do 
zbierania odpadów komunalnych na czas odbierania tych odpadów, wystawiając je przed 
ogrodzenie posesji, w miejscu umożliwiającym swobodny do nich dojazd i dostęp 
pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady. 

5. W przypadku, gdy wyznaczenie miejsca zbierania odpadów nie jest możliwe na terenie 



nieruchomości, na której powstają, właściciel nieruchomości obowiązany jest do zapewnienia 
usytuowania pojemników na odpady komunalne na terenie innej nieruchomości, na zasadach 
uzgodnionych z jej właścicielem. 

 
 
§ 13. 1. Na terenie miasta Łańcuta, do gromadzenia odpadów komunalnych, należy 

stosować następujące rodzaje pojemników: 
1) pojemniki o pojemności od 80 do 2400 litrów; 
2) kontenery na odpady typu KP o pojemności od 3 do 38m 3; 
3) pojemniki, w tym worki na odpady, z przeznaczeniem do selektywnej zbiórki odpadów, 

o pojemności nie mniejszej niż 80 litrów; 
4) kosze uliczne na odpady o pojemności minimalnej 30 litrów; 
5) kontenery na odpady budowlano-remontowe o pojemności do 3m 3; 
6) pojemniki specjalistyczne o różnej pojemności np. na przeterminowane leki, zużyte 

baterie, itp. o minimalnej pojemności 5 litrów; 
7) pojemniki podziemne o różnej pojemności. 

2. Pojemniki, w które wyposażona jest nieruchomość, winny spełniać wymogi 
następujących norm: 
1) PN-EN 840 - dla ruchomych pojemników na odpady o pojemności od 80 l do 1700 l; 
2) PN-EN 12574 - dla pojemników na odpady o pojemności od 1700 l do 10000 l; 
3) PN-M-49012 - dla pojemników na odpady o pojemności do 1,2 m 3; 
4) PN-EN 13592 - dla worków z tworzyw sztucznych na odpady z gospodarstwa 

domowego; 
5) PN-EN 13071 - dla pojemników do gromadzenia selektywnie zbieranych odpadów 

o pojemności od 80 l do 5000 l. 
3. Worki (pojemniki), powinny być oznaczone nazwą Miasta, adresem nieruchomości, 

rodzajem odpadów, jakie należy w nich gromadzić oraz winny posiadać następującą 
kolorystykę: 
1) żółty - przeznaczony na tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale; 
2) niebieski - przeznaczony na makulaturę; 
3) zielony - przeznaczony na szkło opakowaniowe białe i kolorowe; 
4) brązowy – przeznaczony na odpady ulegające biodegradacji; 
5) czarny - przeznaczony na zmieszane odpady komunalne; 
6) worek przeznaczony na popiół i żużel. 

4. Popiół i żużel mogą być gromadzone w workach do tego celu przeznaczonych. 
5. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości 

w odpowiednią liczbę pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych, uwzględniając 
ilość wytwarzanych odpadów komunalnych oraz liczbę osób z nich korzystających, przy 
czym należy zwrócić uwagę, aby zapełnione pojemniki nie były przepełnione i można je było 
swobodnie zamknąć. 

6. Odpady selektywnie zebrane powinny być umieszczane w odpowiednich pojemnikach, 
z wyjątkiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon oraz odpadów 
wielkogabarytowych, które mogą być zbierane luzem. 

7. Liczba i objętość pojemników do gromadzenia odpadów, w które właściciele 
nieruchomości zobowiązani są wyposażyć, na własny koszt, nieruchomość,  musi być 
dostosowana do: 
1) liczby mieszkańców korzystających z pojemników; 
2) średniej ilości odpadów wytwarzanych przez jednego mieszkańca, która na terenie 

Łańcuta wynosi 18 litrów tygodniowo; 
3) częstotliwości odbioru odpadów. 



8. Zarządcy nieruchomości wielolokalowych zobowiązani są dostosować pojemność 
pojemników do liczby mieszkańców i częstotliwości wywozów, biorąc pod uwagę 
normatywy określone w ust. 7 pkt 2. 

9. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 
odpady komunalne, zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady 
komunalne, dostosowując objętość pojemników do swoich indywidualnych potrzeb, 
z uwzględnieniem poniżej określonych norm oraz dostosowanych do częstotliwości 
wywozów odpadów zmieszanych: 
1) dla szkół wszelkiego typu, żłobków i przedszkoli - 2 litry na każdego ucznia, studenta 

i pracownika, jednak co najmniej 1 pojemnik o pojemności 240 litrów; 
2) dla lokali handlowych związanych ze sprzedażą produktów spożywczych - 1 litr na 1 m2 

powierzchni użytkowej lokalu, jednak co najmniej 1 pojemnik o pojemności 240 litrów; 
3) dla lokali handlowych innych niż spożywcze - 1 litr  na 1 m2 powierzchni użytkowej 

lokalu jednak, jednak co najmniej 1 pojemnik o pojemności 120 litrów; 
4) dla lokali gastronomicznych - 10 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne, jednak co 

najmniej 1 pojemnik o pojemności 120 litrów; 
5) dla punktów szybkiej konsumpcji - nie mniej niż 120 litrów na punkt; 
6) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych -  12 litrów na pracownika, 

jednak co najmniej 1 pojemnik o pojemności 120 litrów; 
7) dla instytucji publicznych  - 12 litrów na pracownika, jednak co najmniej 1 pojemnik 

o pojemności 120 litrów;  
8) dla domów opieki, szpitali, hoteli - 30 litrów na łóżko, jednak co najmniej jeden pojemnik 

o pojemności 240 litrów; 
9) dla ogródków działkowych - 30 litrów na każdą działkę w sezonie wegetacyjnym, tj. od 

1 kwietnia do 30 listopada i 5 litrów na działkę poza sezonem; 
10) dla placówek kulturalnych i obiektów sportowo-rekreacyjnych - 3 litry na jednego 

pracownika i osobę korzystającą z obiektu, jednak co najmniej jeden pojemnik 
o pojemności 1100 litrów; 

11) pojemniki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów w miejscach publicznych 
powinny posiadać pojemność nie mniejszą niż 1100 litrów; 

12) pojemniki do selektywnego zbierania odpadów z zabudowy wielorodzinnej powinny 
posiadać pojemność nie mniejszą niż 1100 litrów na każdą frakcję odpadów. 
10. W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zabudowie 

jednorodzinnej, dopuszcza się zbieranie komunalnych odpadów zmieszanych w workach 
z nazwą Miasta i adresem nieruchomości w sytuacji, gdy ilość wytworzonych odpadów 
zmieszanych przekracza  pojemność pojemnika przeznaczonego na ten rodzaj odpadów. 

 
 
§ 14. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywania pojemników 

w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym poprzez: 
1) wrzucanie do pojemników o określonych kolorach lub oznaczeniach wyłącznie odpadów 

do nich przeznaczonych, 
2) niewrzucanie do pojemników śniegu, lodu, gruzu, gorących popiołów, żużla oraz 

substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, odpadów przemysłowych, medycznych, 
weterynaryjnych i innych niebezpiecznych, 

3) zamykanie pojemników wyposażonych w klapy w celu zabezpieczenia przed dostępem 
wód opadowych oraz dostępem zwierząt, 

4) poddawanie pojemników myciu i dezynfekcji, 
5) stałą naprawę ich szczelności. 
 



 
§ 15. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego 

zbierania następujących odpadów: 
1) makulatury; 
2) szkła opakowaniowego; 
3) tworzyw sztucznych; 
4) metali (np. puszki, złom); 
5) opakowań wielomateriałowych (np. opakowania po napojach); 
6) przeterminowanych leków i chemikaliów; 
7) zużytych baterii i akumulatorów; 
8) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 
9) odpadów wielkogabarytowych (np. mebli); 
10) odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne; 
11) zużytych opon; 
12) odpadów biodegradowalnych (trawa, liście, gałęzie, niezanieczyszczone drewno); 
13) żużla i popiołu; 
14) pozostałych zmieszanych odpadów komunalnych. 
  2. Z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, będą odbierane następujące 

odpady: 
1) makulatura, 
2) szkło opakowaniowe, 
3) tworzywa sztuczne, 
4) metal (np. puszki, złom), 
5) opakowania wielomateriałowe (np. opakowania po napojach), 
6) odpady wielkogabarytowe (np. meble), 
7) zużyte opony, 
8) odpady biodegradowalne (trawa, liście, gałęzie, niezanieczyszczone drewno), 
9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
10) żużel i popiół, 
11) pozostałe zmieszane odpady komunalne. 
 3. Z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne, będą odbierane następujące  odpady:  
1) makulatura, 
2) szkło opakowaniowe, 
3) tworzywa sztuczne, 
4) metal (np. puszki, złom), 
5) opakowania wielomateriałowe (np. opakowania po napojach), 
6) pozostałe zmieszane odpady komunalne. 
 4. Odpady, o których mowa w ust. 1 pkt 6-13, właściciele nieruchomości, na których  
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, winni pozbywać się we własnym  
zakresie, na podstawie stosownych umów zawartych z odbiorcami tych odpadów. 
 5. Do funkcjonującego na terenie gminy punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, mogą 
przekazywać samodzielnie,  bezpłatnie i w każdej ilości, następujące rodzaje odpadów: 
1) makulatura, 
2) szkło opakowaniowe, 
3) tworzywa sztuczne, 
4) metal (np. puszki, złom), 
5) opakowania wielomateriałowe (np. opakowania po napojach), 
6) odpady wielkogabarytowe (np. meble), 



7) zużyte opony, 
8) odpady biodegradowalne (trawa, liście, gałęzie, niezanieczyszczone drewno), 
9) żużel i popiół, 
10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
11) zużyte baterie i akumulatory, 
12) odpady budowlane i rozbiórkowe (np. gruz, styropian), 
13) przeterminowane leki i chemikalia. 

6. Odpady komunalne zbierane i odbierane będą z następującą częstotliwością: 
 

Rodzaj odpadów 
komunalnych 

Nieruchomości 
zamieszkałe w 
zabudowie 
jednorodzinnej 

Nieruchomości 
zamieszkałe w 
zabudowie 
wielolokalowej 

Nieruchomości 
niezamieszkałe, na 
których powstają 
odpady komunalne 
 

Odpady zmieszane od 1 kwietnia do 31 
października – 1 raz na 
2 tygodnie; 
od 1 listopada do 31 
marca – 1 raz na 3 
tygodnie; 

od 1 kwietnia do 31 
października – nie 
rzadziej niż 1 raz na 
tydzień; 
od 1 listopada do 31 
marca – nie rzadziej niż 
1 raz na 2 tygodnie 

od 1 kwietnia do 31 
października – nie 
rzadziej niż  1 raz na 2 
tygodnie; 
od 1 listopada do 31 
marca – nie rzadziej 
niż 1 raz na 3 
tygodnie; 

Makulatura 
Szkło opakowaniowe 
Tworzywa sztuczne 
Metale 
Opakowania 
wielomateriałowe 
 

1 raz na miesiąc z 
nieruchomości; 
cały rok do PSZOK-u 

w miarę zapełnienia 
pojemników, nie 
rzadziej niż 1 raz na 2 
tygodnie; 
cały rok do PSZOK-u 

1 raz na miesiąc z 
nieruchomości; 
cały rok do PSZOK-u 

Zużyty sprzęt 
elektryczny 
elektroniczny 

2 razy do roku z 
nieruchomości; 
cały rok do PSZOK-u 

w miarę zapełnienia 
pojemników, nie 
rzadziej niż 1 raz na 2 
tygodnie; 
cały rok do PSZOK-u 
 

- 

Odpady 
wielkogabarytowe 
Zużyte opony 
 

2 razy do roku z 
nieruchomości; 
cały rok do PSZOK-u 

2 razy do roku z 
nieruchomości; 
cały rok do PSZOK-u 

- 

Odpady budowlane 
i rozbiórkowe 

cały rok do PSZOK-u cały rok do PSZOK-u - 

Odpady 
biodegradowalne 

od kwietnia do 
listopada – 1 raz na 2 
tygodnie z 
nieruchomości; 
cały rok do PSZOK-u 

od kwietnia do 
listopada – 1 raz na 2 
tygodnie z 
nieruchomości; 
cały rok do PSZOK-u 

- 

Żużel i popiół od 1 października do 15 
maja – 1 raz na 3 
tygodnie; 
cały rok do PSZOK-u 

od 1 października do 15 
maja – 1 raz na 3 
tygodnie; 
cały rok do PSZOK-u 

- 

Przeterminowane leki 
i chemikalia 
Zużyte baterie 
i akumulatory 
Nieużytkowana 
odzież i tkaniny 
 

cały rok do PSZOK-u cały rok do PSZOK-u - 



 
 7. Częstotliwość usuwania odpadów z miejsc publicznych: 

a) opróżnianie koszy ulicznych następuje z częstotliwością zapobiegającą przepełnianiu 
się koszy,  jednak nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu, 

b) opróżnianie pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki surowców wtórnych 
stojących w miejscach publicznych następuje z częstotliwością zapobiegającą 
przepełnianiu się pojemników,  jednak nie rzadziej niż raz na miesiąc. 

 
 
§ 16. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów 

komunalnych z terenu nieruchomości, zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów, 
dostarczonym przez przedsiębiorcę odbierającego odpady, gwarantując zachowanie czystości 
i porządku na terenie nieruchomości, w następujący sposób: 
1) selektywnie zebrane, w stosownych pojemnikach (w tym workach) odpady takie, jak: 

makulatura, opakowania wielomateriałowe, szkło opakowaniowe, tworzywa sztuczne, 
metale, należy wystawić przed ogrodzenie posesji, w sposób umożliwiający ich sprawny 
odbiór, 

2) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony 
zgromadzone luzem, należy wystawić przed ogrodzenie posesji, w sposób umożliwiający 
ich sprawny odbiór; 

3) odpady biodegradowalne (ogrodowe, zielone) można poddać kompostowaniu na terenie 
nieruchomości jednorodzinnych i zagrodowych, na której powstały lub gromadzić 
w stosownych pojemnikach (w tym w workach) i wystawić przed ogrodzenie posesji, 
w sposób umożliwiający ich sprawny odbiór; 

4) żużel i popiół zgromadzony w stosownych pojemnikach (w tym workach) należy 
wystawić przed ogrodzenie posesji, w sposób umożliwiający ich sprawny odbiór; 

5) odpady metalowe można przekazywać do funkcjonujących na terenie miasta punktów 
skupu metali lub gromadzić w stosownych pojemnikach (w tym w workach) i wystawić 
przed ogrodzenie posesji, w sposób umożliwiający ich sprawny odbiór; 

6) niezależnie od ustaleń zawartych w pkt 1-5, mieszkańcy mogą, bez dodatkowych opłat, 
za okazaniem dowodu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, którego lokalizacja 
i godziny otwarcia zostaną podane w sposób zwyczajowo przyjęty. 

 
Rozdział 4. 

 
ZASADY  USUWANIA  NIECZYSTOŚCI  CIEKŁYCH  Z  NIERUCHOMOŚCI 

 
§ 17. 1. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe lub 

przydomowe oczyszczalnie ścieków obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych 
z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełniania się 
urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości 
i porządku na nieruchomości. 

2. Przy opróżnianiu zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe, ilość 
wywiezionych nieczystości ciekłych powinna być zbliżona do ilości zużytej wody. 

3. Opróżnianie z osadów ściekowych zbiorników przydomowych oczyszczalni ścieków 
powinno następować z częstotliwością wynikającą z ich instrukcji obsługi. 
 
 
 



Rozdział 5. 

INNE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU 
GOSPODARKI ODPADAMI 

§ 18. W celu osiągnięcia określonych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami 
poziomów recyklingu, wytwórcy odpadów komunalnych powinni w miarę możliwości: 
1) kupować produkty w opakowaniach zwrotnych; 
2) korzystać z opakowań, pudełek, pojemników, słoików, które nadają się do wielokrotnego 

wykorzystania; 
3) używać toreb wielokrotnego użytku do zakupów codziennych; 
4) zgniatać plastikowe butelki, opakowania wielomateriałowe oraz tekturowe przed 

wrzuceniem do pojemników na odpady; 
5) przekazywać stare, nieuszkodzone meble organizacjom charytatywnym lub innym 

zainteresowanym; 
6) wykorzystywać odpady ogrodowe oraz kuchenne na terenie nieruchomości np. poprzez 

kompostowanie odpadów ogrodowych oraz kuchennych roślinnych na terenie ogródków 
przydomowych. 

 

Rozdział 6. 

OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE 

§ 19. 1. Osoby utrzymujące psy i inne zwierzęta domowe lub ich opiekunowie są 
zobowiązani do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem 
dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem miejsc publicznych oraz ponoszą pełną 
odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt. 

2. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe lub opiekunów zwierząt 
należy w szczególności: 
1) prowadzenie psów na uwięzi, a psów wykazujących agresywność dodatkowo w kagańcu; 
2) natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe na 

chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych i innych terenach 
przeznaczonych do wspólnego użytku do woreczka papierowego lub foliowego 
i wrzucanie ich do kosza na odpady lub specjalnego pojemnika; nie dotyczy to osób 
niepełnosprawnych korzystających z psów przewodników; 

3) prowadzenie hodowli i chowu zwierząt domowych w sposób niepogarszający warunków 
zdrowotnych, sanitarnych i porządkowych otoczenia, gleby, wody oraz nie 
powodujących innych uciążliwości; 

4) niewprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyjątkiem obiektów 
przeznaczonych dla zwierząt (schroniska, lecznice, wystawy itp.), z wyłączeniem psów 
przewodników; 

5) niewprowadzanie zwierząt na tereny rekreacyjne oraz na inne tereny objęte takim 
zakazem z mocy odrębnych przepisów; 

6) usuwanie zwłok padłych zwierząt poprzez przekazanie, na własny koszt, zakładowi 
unieszkodliwiającemu zwłoki padłych zwierząt. 
3. Pozostawienie bez stałego dozoru psów i innych zwierząt domowych dozwolone jest 

tylko w przypadkach, gdy: 
1) są one na uwięzi; 
2) znajdują się na terenie należycie ogrodzonym i uniemożliwiającym jego opuszczenie. 

4. W miejscach do tego przeznaczonych i oznakowanych dopuszcza się zwolnienie psa 



z uwięzi i kagańca przy zapewnieniu pełnej kontroli nad jego zachowaniem przez właściciela 
lub opiekuna. 
 
 
 

Rozdział 7. 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH 
NA TERENACH WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ, W TYM TAKŻE 

ZAKAZU ICH UTRZYMYWANIA NA OKREŚLONYCH OBSZARACH LUB 
W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH 

§ 20. 1. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenie miasta 
z wyjątkiem nieruchomości: 
1) w zabudowie wielolokalowej; 
2) skoncentrowanego budownictwa jednorodzinnego (budynki w zabudowie szeregowej lub 

bliźniaczej); 
3) na których usytuowane są budynki użyteczności publicznej i obsługi mieszkańców. 

2. Hodowla zwierząt gospodarskich winna być usytuowana i prowadzona w sposób nie 
powodujący zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi oraz zanieczyszczenia gleby. 

3. Zwłoki zwierząt padłych z terenu miasta Łańcuta odbierane są i utylizowane przez 
zakład utylizacyjny. 

4. Hodowcy pszczół obowiązani są do ustawienia uli w taki sposób, aby wylatujące 
i powracające do ula pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości 
sąsiednich, a w szczególności: 
1) ule z pszczołami winny się znajdować na ogrodzonym terenie, uniemożliwiającym 

przypadkowe wejście osób trzecich; 
2) ule z pszczołami należy ustawić w odległości co najmniej 10 m od granicy działki,  

a w przypadku niemożności zachowania takiej odległości, w odległości nie mniejszej niż 
4 m od granicy działki z zastosowaniem ogrodzenia osłaniającego sąsiednie posesje 
(parkan, mur, krzewy, siatka o drobnych oczkach) o wysokości co najmniej 3 m, w celu 
umożliwienia wylatującym i powracającym do ula pszczołom wznoszenie się nad 
pobliskim terenem. 
5. Zwierzęta mogą być utrzymywane wyłącznie w budynkach gospodarskich 

przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku 
prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.). 

 
 

Rozdział 8. 
 

OBSZARY PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI 
 
 

§ 21. 1. W przypadku wystąpienia na terenie nieruchomości gryzoni, właściciele 
nieruchomości zobowiązani są niezwłocznie przeprowadzić obowiązkową deratyzację. 

2. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi, zobowiązani 
są do przeprowadzenia deratyzacji na terenie danej nieruchomości, co najmniej 1 raz w roku 
oraz każdorazowo w razie wystąpienia takiej potrzeby. 

 
 
 



Rozdział 9. 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
 

§ 22. Traci moc Uchwała Nr XXV/192/2013 Rady Miasta Łańcuta z dnia 26 lutego 
2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Miasta Łańcuta oraz Uchwała Nr VI/34/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 26 marca 2015 r. 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/192/2013 Rady Miasta Łańcuta z dnia 26 lutego 2013 r. 
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta 
Łańcuta. 

 
 
§ 23. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu 

sprawuje Burmistrz Miasta Łańcuta. 
 
 
§ 24. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 


