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UCHWAŁA NR XXVI/216/2020
RADY MIEJSKIEJ W NISKU
z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Nisku nr XXV/197/2020 z dnia 27 maja 2020 r.
w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nisko”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.,
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach(tj. Dz. U. z 2019 poz. 2010 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku, Rada Miejska w Nisku uchwala, co następuje:
§ 1. Zmianie ulega załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Nisku nr XXV/197/2020 z dnia 27 maja
2020 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nisko”
i otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały..
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Marcin Folta
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Załącznik do uchwały Nr XXVI/216/2020
Rady Miejskiej w Nisku
z dnia 30 czerwca 2020 r.
REGULAMIN
UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY I MIASTA NISKO
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku, zwany dalej „Regulaminem”, zgodnie z wymogami
Ustawy, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Nisko
dotyczące:
1) selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych obejmującego: papier, metale, tworzywa
sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady i popiół;
2) selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego w Punkcie Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych zapewniającego przyjmowanie w sposób dostępny dla wszystkich
mieszkańców Gminy przyjmowanie odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków
i chemikaliów, odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych 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 i innych odpadów
wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz odpadów tekstyliów
odzieży;
3) uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku
publicznego;
4) mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;
5) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników lub worków 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:
a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych, bądź w innych
źródłach;
b) liczby osób korzystających z tych pojemników lub worków;
6) utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.
7) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
8) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
9) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;
10) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym
także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;
11) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.
12) ustalenia wymagań dotyczących kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne
w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi oraz określenia warunków zwolnienia właścicieli tych nieruchomości z obowiązku
posiadania pojemnika lub worka na te odpady.
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13) określenia warunków uznania, że zbiórka odpadów komunalnych jest prowadzona w sposób selektywny.
§ 2. 1. Zapisy Regulaminu pozostają w ścisłym związku z definicjami i pojęciami zawartymi w ustawach:
1) z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz.U.z 2019 r.
poz. 2010 z póżn. zm.);
2) z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U.z 2019 r. poz. 701 z póżn. zm.);
3) z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 638);
4) z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1895
z póżn. zm.);
5) z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji, hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (t.j.Dz.U z 2017 r.
poz.2132);
6) z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (t.j. Dz.U.z 2019 r. poz..521 z póżn. zm.);.
7) z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 470).
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku
na terenie nieruchomości i sposób pozbywania się odpadów komunalnych
§ 3. 1. Odpady komunalne należy zbierać w sposób selektywny.
2. W drodze selektywnej zbiórki wydzieleniu z wytworzonych na terenie nieruchomości odpadów
komunalnych podlegają odpady:
1) ulegające biodegradacji;
2) papier;
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 i rozbiórkowe;
10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
11) odpady niebezpieczne zawarte w odpadach komunalnych.
12) popiół
13) baterie i akumulatory.
14) odpady niebezpieczne (farby, rozpuszczalniki, kleje, tusze)
15) przeterminowane leki.
16) igły i strzykawki z gospodarstw domowych.
3. Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować pojemniki o następujących, ujednoliconych
kolorach:
1) niebieski z przeznaczeniem na papier i opakowania z papieru,
2) żółty z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe;
3) zielony z przeznaczeniem na szkło;
4) czarny na odpady zmieszane,
5) czarny na popiół
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6) brązowy na odpady biodegradowalne.
Pojemniki powinny posiadać oznaczenia określające rodzaj gromadzonych odpadów.
4. 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 papier i opakowania z papieru,
2) żółty z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe;
3) brązowy z przeznaczeniem na odpady biodegradowalne;
4) czarny na odpady zmieszane,
5) czarny na popiół,
6) zielony na szkło
Worki powinny posiadać logo lub nazwę przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie
odbierania odpadów i oznaczenia określające rodzaj gromadzonych odpadów.
5. W celu zagospodarowania odpadów problemowych oraz innych odpadów, które nie są odbierane zgodnie
z harmonogramem, w Gminie funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, znajdujący się
w Nisku przy ul. Szklarniowej.
6. Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych należy dostarczyć własnym transportem odpady
powstające w gospodarstwach domowych:;
1) odzież i tekstylia;
2) szkło okienne;
3) metale;
4) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
5) odpady budowlane i rozbiórkowe nie zawierające odpadów niebezpiecznych;
6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
7) odpady niebezpieczne zawarte w odpadach komunalnych.
8) baterie i akumulatory.
9) odpady niebezpieczne (farby, rozpuszczalniki, kleje, tusze)
10) przeterminowane leki.
11) igły i strzykawki z gospodarstw domowych.
12) styropian opakowaniowy
13) zużyte opony z gospodarstw;
14) nadwyżki odpadów odbieranych zgodnie z harmonogramem terenu nieruchomości: papier, tworzywa
sztuczne, szkło opakowaniowe, popiół, odpady biodegradowalne, odpady wielkogabarytowe.
7. Przeterminowane leki oraz igły i strzykawki z gospodarstw domowych należy wydzielić ze strumienia
odpadów komunalnych i przekazywać je do specjalistycznych pojemników znajdujących się w aptekach lub
w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
8. Zużyte baterie i akumulatory należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać je do
specjalistycznych pojemników znajdujących się w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 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;
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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
4) w Punkcie selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
10. Popiół z palenisk domowych należy gromadzić oddzielnie w workach i przekazywać podmiotowi
odbierającemu odpady zgodnie z obowiązującym harmonogramem lub przewieźć własnym transportem do
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
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.
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. Rodzaj, pojemność i kolor pojemników oraz worków przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, zależy od charakteru zabudowy to jest:
1) dla zabudowy jednorodzinnej:
a) worki o pojemności 120 litrów w kolorze niebieskim oznaczone napisem „Papier” z przeznaczeniem na
papier, tekturę i opakowania z papieru i tektury,
b) worki o pojemności 120 litrów w kolorze żółtym oznaczone widocznym napisem „Metale i tworzywa
sztuczne” z przeznaczeniem na metale i tworzywa sztuczne, opakowania z metali i tworzyw sztucznych
oraz opakowania wielomateriałowe,
c) worki o pojemności 120 litrów w kolorze zielonym oznaczone napisem „Szkło” z przeznaczeniem na
szkło oraz opakowania ze szkła z wyłączeniem szkła okiennego,
d) worki o pojemności 120 litrów w kolorze brązowym oznaczone widocznym napisem „Bio”
z przeznaczeniem na bioodpady,
e) worki o pojemności 120 litrów oznaczone napisem „Popiół” z przeznaczeniem na popiół,
f) pojemniki o pojemności od 120 do 240 litrów oznaczone napisem „Odpady komunalne”
z przeznaczeniem na zmieszane odpady komunalne,
2) dla zabudowy wielolokalowej:
a) pojemniki o pojemności 1100 litrów w kolorze niebieskim oznaczone
z przeznaczeniem na papier i tekturę oraz opakowania z papieru i tektury,

napisem

„Papier”

b) pojemniki o pojemności 1100 litrów w kolorze żółtym oznaczone widocznym napisem „Metale
i tworzywa sztuczne” z przeznaczeniem na metale i tworzywa sztuczne, opakowania z metali i tworzyw
sztucznych oraz opakowania wielomateriałowe,
c) pojemniki o pojemności 1100 litrów w kolorze zielonym oznaczone napisem „Szkło” z przeznaczeniem
na szkło oraz opakowania ze szkła z wyłączeniem szkła okiennego,
d) pojemniki o pojemności od 120 do 1100 litrów w kolorze brązowym oznaczone napisem „Bio”
z przeznaczeniem na bioodpady,
e) pojemniki o pojemności od 120 do 1100 litrów
z przeznaczeniem na zmieszane odpady komunalne,

oznaczone

napisem

„Odpady

komunalne”

3) dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne:
a) worki o pojemności 120 litrów lub pojemniki o pojemności 1100 litrów w kolorze niebieskim oznaczone
napisem „Papier” z przeznaczeniem na papier i tekturę oraz opakowania z papieru i tektury,
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b) worki o pojemności 120 litrów lub pojemniki o pojemności 1100 litrów w kolorze żółtym oznaczone
widocznym napisem „Metale i tworzywa sztuczne” z przeznaczeniem na metale i tworzywa sztuczne,
odpady opakowaniowe, wielomateriałowe opakowania z metali i tworzyw sztucznych oraz opakowania
wieolomateriałowe,
c) worki o pojemności 120 litrów lub pojemniki o pojemności 1100 litrów w kolorze zielonym oznaczone
napisem „Szkło” z przeznaczeniem na szkło oraz opakowania ze szkła z wyłączeniem szkła okiennego,
d) worki o pojemności 120 litrów lub pojemniki o pojemności od 120 do 1100 litrów w kolorze brązowym
oznaczonym napisem „Bio” z przeznaczeniem na bioodpady,
e) pojemniki o pojemności od 120 do 10 000 litrów (KP10) oznaczone napisem „Odpady komunalne”
z przeznaczeniem na odpady komunalne.
2. Na terenach ogólnodostępnych, to jest drogach publicznych, przystankach komunikacji miejskiej oraz
innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, w tym m.in. na wewnętrznych drogach osiedlowych,
w ogrodach i parkach, na bulwarach, należy stosować kosze uliczne lub pojemniki o pojemności od 20 litrów
do 80 litrów.
3. W uzasadnionych wypadkach dopuszcza się dostosowanie pojemników i worków na odpady komunalne
o innych pojemnościach niż wymienione w ust.1, w uzgodnieniu z przedsiębiorcą odbierającym odpady
komunalne i za zgodą Gminy.
4. Odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach o pojemności 110 L, 120 L,
240 L, 1100 L lub w workach w odpowiedniej ilości wg określonego w §3 ust.4, ust.5 koloru, uwzględniając
następujące normy tygodniowe:
1) dla budynków mieszkalnych 50 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 - 10 l na każdego ucznia (studenta) i pracownika; jednak co najmniej jeden
pojemnik 110 l tygodniowo;
3) dla żłobków i przedszkoli - 10 l na każde dziecko i pracownika; jednak co najmniej jeden pojemnik
110 l tygodniowo;
4) dla lokali handlowych, gastronomicznych, dyskotek, domów weselnych, przychodni zdrowia, aptek,
domów kultury-110 l na każde 50m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l na
lokal tygodniowo;
5) dla punktów handlowych poza lokalem - 50 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden
pojemnik 110 l na każdy punkt tygodniowo;
6) dla biur, instytucji, 50 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l tygodniowo;
7) dla klubów sportowych 110l na każde 50 m2 powierzchni budynków klubowych; jednak co najmniej jeden
pojemnik 110 l tygodniowo
8) dla kiosków i ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej jeden pojemnik 110 l tygodniowo;
9) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych
i socjalnych - pojemnik 110 l na każdych 5 pracowników miesięcznie, jednak co najmniej jeden pojemnik
110 l tygodniowo;
10) dla domów opieki, internatów, koszar, hoteli, pensjonatów, szpitali, aresztów - 50 l na jedno łóżko plus
50 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l tygodniowo;
11) dla parafii, związków wyznaniowych min. jeden pojemnik 110 l tygodniowo;
12) dla cmentarzy, placów targowych - 110 l na powierzchnię 100 m2 miesięcznie; jednak co najmniej jeden
pojemnik 110 l miesięcznie;
13) dla pozostałych powierzchni min. 1 pojemnik 110 l tygodniowo.
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5. Właściciel nieruchomości gdzie prowadzona jest działalność handlowa umieszcza w punkcie handlowym
w miejscu dostępnym dla klientów dodatkowy kosz lub pojemnik na odpady o pojemności od 20-80 litrów.
Dopuszcza się lokalizację kosza lub pojemnika przed punktem handlowym pod warunkiem, że zostanie on
ustawiony na terenie będącym częścią prowadzonej działalności i w miejscu dostępnym dla klientów.
6. Obowiązek o którym mowa w ust. 2 dotyczy również właścicieli przewoźnych, sezonowych punktów
handlowych i gastronomicznych, z wyjątkiem organizowanych jarmarków, targowisk i imprez masowych,
podczas których pojemniki zapewnia organizator.
7. W miejscach publicznych (takich jak w szczególności chodniki, place, parki, zieleńce, przystanki
autobusowe) odpady komunalne należy gromadzić w koszach ulicznych o pojemności od 20-80 litrów.
8. 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.
9. Na terenie zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej dopuszcza się składowanie odpadów
biodegradowalnych w przydomowych kompostowniach. Kompostownik powinien być zlokalizowany
na nieruchomości jednorodzinnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie i powinien być zlokalizowany
min. 7.5 m od granicy nieruchomości i 15 m od budynku mieszkalnego.
10. Zwalnia się właściciela nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym
z posiadania pojemnika lub worka do gromadzenia bioodpadów w przypadku kompostowania liści, trawy,
drobnych gałęzi, obierek, resztek warzyw i owoców w przydomowym kompostowniku.
Rozdział 4.
Warunki uznania, że odpady obejmujące niektóre frakcje odpadów są zbierane w sposób selektywny
§ 5. 1 Wymóg selektywnego zbierania odpadów komunalnych uważa się za spełniony jeżeli nie stwierdzi
się:
1) występowania w pojemniku lub worku na odpady zmieszane odpadów które powinny być zbierane
w sposób selektywny w innych workach lub pojemnikach – wykaz odpadów, które muszą być zbierane
w sposób selektywny został podany w § 3 ust.3;
2) zmieszania różnych odpadów zbieranych selektywnie w jednym pojemniku lub worku;
3) występowania odpadów innych niż komunalne w pojemnikach lub workach.
2. Uznaje się, że papier jest zbierany w sposób selektywny jeżeli w workach lub pojemnikach na papier
znajdują się tylko: opakowania z papieru lub tektury, gazety i czasopisma, katalogi, prospekty, foldery, papier
szkolny i biurowy, książki i zeszyty, torebki papierowe, papier pakowny i jednocześnie nie stwierdza się
występowania innych odpadów, które mogą prowadzić do zanieczyszczenia frakcji papieru w szczególności:
pieluch, artykułów higienicznych, papieru trwale połączonego z innymi materiałami, worków po nawozach
i cemencie, tapet, ręczników papierowych, chusteczek higienicznych, papieru lakierowanego i powleczonego
folią, papieru silnie zabrudzonego, kartonów po mleku i napojach, zatłuszczonych jednorazowych opakowań
z papieru, odzieży.
3. Uznaje się, że szkło jest zbierane w sposób selektywny jeżeli workach lub pojemnikach na szkło znajdują
się tylko: bezbarwne i kolorowe butelki oraz szklane opakowania po napojach i żywności, butelki
i jednocześnie nie stwierdza się występowania innych odpadów, które mogą prowadzić do zanieczyszczenia
frakcji szkła, w szczególności: ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów, szkła okularowego, szkła
żaroodpornego, okiennego, hartowanego, szyb samochodowych i zbrojonych, monitorów i lamp telewizyjnych,
zniczy, żarówek, świetlówek, reflektorów, opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych, luster,
termometrów, strzykawek, opakowań szklanych z resztką żywności.
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4. Uznaje się, że tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe są zbierane w sposób
selektywny jeżeli w workach lub pojemnikach koloru żółtego znajdują się tylko butelki z tworzyw sztucznych
po napojach, plastikowe opakowania po produktach spożywczych, opakowania wielomateriałowe (kartony po
mleku i sokach), opakowania po środkach czystości, plastikowe torby, reklamówki, aluminiowe puszki po
napojach, puszki po konserwach, folia aluminiowa, metale, kapsle, zakrętki od słoików i jednocześnie
nie stwierdza się występowania odpadów, które by mogły zanieczyścić zbierane frakcji w szczególności:
plastikowych pojemników z zawartością, plastikowych zabawek, opakowań po lekach, opakowań po olejach
silnikowych, części samochodowych, zużytych baterii i akumulatorów, puszek i pojemników po farbach,
olejach i klejach zużytego sprzęty AGD, opakowań po środkach ochrony roślin i substancjach niebezpiecznych.
5. Uznaje się, że bioodpady są zbierane w sposób selektywny jeżeli w workach lub pojemnikach koloru
brązowego znajdują się tylko: odpadki warzywne i owocowe, obierki, drobne gałęzie i krzewy, skoszona trawa,
liście, kwiaty, trociny, kora drzew, filtry i fusy po kawie i herbacie, skorupki po jajkach i jednocześnie nie
stwierdza się występowania w tym worku lub pojemniku: kości, oleju jadalnego, odchodów zwierząt, popiołu,
leków, ziemi, kamieni, padłych zwierząt i tkanin.
6. Uznaje się, że popiół jest zbierany w sposób selektywny jeżeli w workach koloru czarnego znajduje się
tylko i wyłącznie popiół z palenisk domowych bez zanieczyszczeń w postaci innych odpadów lub
występowanie niedopalonego drewna lub węgla.
Rozdział 5.
Zasady dotyczące częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych
i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 6. 1. Rada Miejska w Nisku na podstawie art. 6r ust 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach określa - w uchwale o szczegółowym sposobie i zakresie świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi - częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości-odpadów
zmieszanych, papieru, tworzyw sztucznych, szkła opakowaniowego, bioodpadów, popiołu i odpadów
wielkogabarytowych mając na względzie zapisy art. 6r ust 3a i 3b w/w ustawy.
2. Opróżnianie odpadów komunalnych z koszy ulicznych, koszy na przystankach autobusowych, koszy
w parkach i skwerach następuje w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż 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.
4 W okresie od miesiąca grudnia do końca miesiąca marca następnego roku bioodpady należy dostarczyć
do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
5. W okresie od miesiąca maja do końca miesiąca września popiół należy dostarczyć do Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
§ 7. 1. Na terenie Gminy nieczystości ciekłe z nieruchomości powinny być odprowadzane do kanalizacji
sanitarnej. Dopuszcza się odprowadzanie nieczystości ciekłych do zbiornika bezodpływowego lub do
przydomowej oczyszczalni ścieków bytowych, jeżeli brak jest w rejonie kolektora kanalizacji sanitarnej.
2. 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,
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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.
§ 8. 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 6.
Wymagania w zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń
z części nieruchomości służących do użytku publicznego
§ 9. 1 Z części nieruchomości służących do użytku publicznego wymagane jest usunięcie błota, śniegu,
lodu i innych zanieczyszczeń przez osoby lub podmioty odpowiedzialne za tą część nieruchomości.
2. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z powierzchni chodników należy do
obowiązków właściciela nieruchomości przyległej do chodnika i powinno odbywać się od granicy
nieruchomości do krawędzi chodnika od strony jezdni.
3. Podczas składowania uprzątniętego błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z powierzchni
chodników należy zapewnić przejście i przejazd w ciągach pieszo-rowerowych.
4. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z przystanków komunikacyjnych i dróg
publicznych należy do zarządcy drogi, powstałe odpady należy gromadzić przy krawędzi jezdni poza terenem
przystanku komunikacyjnego i przejścia dla pieszych w sposób nieutrudniający zatrzymywanie się pojazdów,
wsiadania i wysiadania pasażerów oraz przechodzenia ludzi przez przejście dla pieszych.
Rozdział 7.
Wymagania w zakresie mycia i napraw pojazdów samochodowych
poza myjniami i warsztatami naprawczymi
§ 10. 1 Dopuszcza się mycie pojazdów samochodowych na terenie Gminy i Miasta Nisko poza myjniami
samochodowymi w przypadku zachowania niżej wymienionych warunków:
1) mycie pojazdów nie będzie prowadzone w bezpośredniej bliskości rzek, potoków, studni i stawów;
2) mycie prowadzone będzie w miejscach nieprzeznaczonych do użytku publicznego, na utwardzonym,
szczelnym podłożu, a powstające ścieki odprowadzane będą do kanalizacji sanitarnej lub do szczelnego
zbiornika bezodpływowego;
3) stosowane będą środki ulegające biodegradacji.
2. Dopuszcza się doraźną naprawę pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi tylko
i wyłącznie w zakresie obejmującym drobne naprawy własnych pojazdów mechanicznych przy zachowaniu
następujących warunków:
1) prowadzone naprawy nie będą powodować uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich przy
wyeliminowaniu negatywnego oddziaływania na środowisko w postaci emisji hałasu i spalin;
2) powstające odpady powinny być gromadzone w pojemnikach przeznaczonych do gromadzenia danego
rodzaju odpadów;
3) należy zabezpieczyć przedostawanie się płynów eksploatacyjnych do środowiska.
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Rozdział 8.
Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami
§ 11. 1. Właściciele nieruchomości powinni dążyć do ograniczania ilości wytwarzanych odpadów poprzez:
1) kupowanie produktów w opakowaniach zwrotnych;
2) korzystanie z opakowań, pudełek, pojemników, słoików, które nadają się do wielokrotnego użytku;
3) używanie toreb wielokrotnego użytku do codziennych zakupów;
4) kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku.
5) redukowanie objętości oddawanych odpadów poprzez zgniatanie plastikowych butelek, opakowań
wielomateriałowych oraz tekturowych przed umieszczeniem ich w pojemniku na odpady;
6) opróżnianie opakowań z pozostałości produktu przed umieszczeniem ich w pojemniku na odpady.
2. Zakazuje się zagęszczania odpadów komunalnych zebranych w pojemnikach w sposób uniemożliwiający
ich usunięcie z pojemnika.
3. Gmina i Miasto Nisko celem ograniczenia ilości odpadów przekazywanych do instalacji komunalnej
prowadzi w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych punkt napraw sprzętu i przekazywanie tego
sprzętu nieodpłatnie mieszkańcom celem ich powtórnego wykorzystania.
Rozdział 9.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 12. 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,
§ 13. 1. Wprowadzanie psów lub innych zwierząt domowych do obiektów użyteczności publicznej,
placówek handlowych i gastronomicznych odbywać się będzie na zasadach określonych przez właściciela tych
nieruchomości.
2. W miejscach publicznych oraz innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku zwierzęta
domowe, a w szczególności psy mogą przebywać wyłącznie pod nadzorem osoby, która jest zdolna do
sprawowania kontroli nad zachowaniem zwierzęcia.
3. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone na terenie nieruchomości należycie ogrodzonej, w sposób
uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich.
4. Osoby utrzymujące zwierzęta gospodarskie zobowiązane są do niezwłocznego usunięcia zanieczyszczeń
(odchodów) pozostawionych przez zwierzęta w miejscach publicznych oraz innych miejscach przeznaczonych
do wspólnego użytku- wymóg ten nie dotyczy osób korzystających z pomocy psa przewodnika.
Rozdział 10.
Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich
na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
§ 14. 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) hodowla będzie prowadzona w gospodarstwach typu zagrodowego wyposażonych w budynki inwentarskie
2) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska, w tym emisje będące jej skutkiem, zostaną ograniczone do
obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona.
3) przestrzegane będą obowiązujące przepisy sanitarno-epidemiologiczne.
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Rozdział 11.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia
§ 15. 1. Ustala się, że obowiązkowa, systematyczna deratyzacja w Gminie i Mieście Nisko powinna być
przeprowadzona w szczególności w:
2) altanach śmietnikowych;
3) korytarzach piwnicznych;
4) komorach i węzłach cieplnych;
5) punktach gastronomicznych;
6) punktach żywienia zbiorowego;
7) innych pomieszczeniach, w których występują gryzonie, to jest magazynach, składach, elewatorach, itp.
2. Deratyzacja powinna być obowiązkowo przeprowadzona przynajmniej raz do roku, w miesiącach
marzec- maj lub październik- listopad oraz każdorazowo w przypadku występowania populacji gryzoni na
danej nieruchomości
§ 16. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni stwarzającej zagrożenie sanitarne na terenie innych
nieruchomości Rada Miejska w Nisku określi, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem
Sanitarnym, obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz wyznaczy terminy jej przeprowadzenia.

