UCHWAŁA NR XXII/200/2020
Rady Gminy Frysztak
z dnia 30 października 2020 r.
w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Frysztak”.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ), art. 4 ust. 1
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity:
Dz. U. z 2020 r., poz. 1439), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Strzyżowie,

Rada Gminy Frysztak uchwala:
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Frysztak
Rozdział I
Postanowienia ogólne.
§1
Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Frysztak.
§2
Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo
na terenie Gminy Frysztak.
§3
1. Treść regulaminu pozostaje w ścisłym związku z pojęciami i definicjami zawartymi w ustawach:
1) z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2020r., poz. 1439);
2) z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późniejszymi zmianami);
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 (Dz. U.
z 2019 r., poz. 1895 z późniejszymi zmianami);
5) z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (t. j. Dz.
U. z 2017 r., poz. 2132).
2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) mieszkańcu – należy przez to rozumieć osobę fizyczną mającą miejsce zamieszkania na
terenie Gminy Frysztak
2) stawkach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - należy przez to rozumieć
stawki ustalone uchwałą Rady Gminy Frysztak
3) Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK) - należy przez
to rozumieć miejsce na terenie gminy Frysztak, gdzie mieszkańcy , w określonych
terminach mogą dostarczać selektywnie zebrane odpady

1

4) harmonogramie – należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych
na terenie Gminy Frysztak, obowiązujący na terenie Gminy Frysztak dotyczący
częstotliwości i terminu ich odbioru
5) regulaminie – rozumie się przez to niniejszy „Regulamin utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy Frysztak”
6) przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć podmiot realizujący zadania w zakresie odbioru
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
7) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1439);
8) nieruchomości zamieszkałej – należy przez to rozumieć nieruchomość, na której
mieszkaniec bytuje stale lub czasowo
9) odpadach komunalnych – rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach
10)
odpadach komunalnych ulegających biodegrdacji – rozumie się przez to odpady,
które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów
Rozdział 2
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§4
1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie
nieruchomości poprzez:
1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki służące do zbierania odpadów
komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym;
2) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku gdy budowa
sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie
nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową
oczyszczalnię ścieków bytowych, przy czym dla obszaru gminy wchodzącego w skład
Aglomeracji Pułanki przydomowa oczyszczalnia ścieków winna spełniać wymogi ich
oczyszczania w zakresie redukcji zanieczyszczeń ustalone dla Oczyszczalni ścieków
w Pułankach
3) prowadzenie selektywnego zbierania odpadów
4) przekazywanie przedsiębiorcy odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych,
w terminach wyznaczonych harmonogramem
5) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż
nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej
służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości
2. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi może odbywać
się na terenie nieruchomości pod warunkiem, że powstające ścieki zostaną odprowadzone do
kanalizacji sanitarnej lub do szczelnego zbiornika bezodpływowego.
3. Naprawa pojazdów samochodowych związana z ich bieżącą eksploatacją jest dozwolona na
terenie nieruchomości pod warunkiem, ze nie spowoduje zanieczyszczenia wód lub ziemi oraz
nie będzie stanowić uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich. Powstałe odpady powinny być
gromadzone i przekazywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Dopuszcza się spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych (bez powodowania nadmiernej
ilości dymu i uciążliwego zapachu) poza instalacjami i urządzeniami, chyba że są one objęte
obowiązkiem selektywnej zbiórki.
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Rozdział 3
Zasady selektywnego zbierania odpadów
§5
W zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów na terenie Gminy Frysztak
ustala się następujące zasady:
1. Na terenie Gminy Frysztak odpady komunalne należy zbierać w sposób selektywny określony w
ustawie oraz niniejszym regulaminie.
2. Po przez selektywne zbieranie odpadów należy rozumieć prowadzoną przez właściciela
nieruchomości segregację odpadów powstałych na terenie jego nieruchomości.
3. Segregacja polega na podziale odpadów na poszczególne frakcje oraz osobnym gromadzeniu ich
w pojemnikach lub workach, odpowiednio oznakowanych.
4. Bezpośrednio z wyznaczonych tras odbierane będą zgodnie z harmonogramem następujące
frakcje odpadów komunalnych :
1) papier, tektura (opakowania z papieru lub tektury, gazety, zeszyty, książki, torebki papierowe)
– worki koloru niebieskiego
2) metale i tworzywa sztuczne (opakowania wielomateriałowe, opakowania plastikowe po
napojach, środkach czystości, kosmetykach, drobny złom, reklamówki – worki koloru żółtego
3) szkło opakowaniowe kolorowe i bezbarwne (butelki i słoiki szklane po napojach i żywności) bez szkła okiennego i szkła zbrojonego – worki koloru zielonego
4) bioodpady - rozumie się przez to ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i parków, odpady
spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych – worki koloru brązowego
5) zmieszane odpady komunalne (pozostałe odpady, które nie nadają się do odzysku i nie
stanowią odpadów niebezpiecznych ) – worki przezroczyste lub pojemniki w dowolnej
kolorystyce, innej od wskazanej w ppkt 1-4
6) popiół - w dowolnej kolorystyce, innej od wskazanej w pkt 1-5
7) odpady wielkogabarytowe - bez opon
5. Sposób zbierania i oddawania odpadów komunalnych podlega kontroli.
6. Jeżeli w pojemniku lub worku znajdują się odpady z różnych frakcji właściciel nieruchomości
poniesie opłatę podwyższoną określoną odrębną uchwałą
7. Jeżeli w pojemniku lub worku przeznaczonym na odpady zmieszane będą znajdowały się
odpady przeznaczone do selektywnej zbiórki właściciel nieruchomości poniesie opłatę
podwyższoną określoną odrębną uchwałą.
8. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do odbioru worków przeznaczonych do zbiórki
odpadów segregowanych.
9. W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanym w miejscowości
Glinik Dolny 100A zbierane będą zgodnie z regulaminem przyjmowania odpadów do GPSZOK
udostępnionym mieszkańcom Gminy Frysztak w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie
internetowej gminy następujące odpady :
1) papier i tektura
2) metale
3) tworzywa sztuczne
4) szkło bezbarwne i kolorowe
5) bioodpady
6) popiół
7) zużyty sprzęt elektryczny i elektronicznego
8) zużyte baterie i akumulatory
9) zużyte opony
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10)przeterminowane leki
11)odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia
monitoringu poziomu substancji we krwi
12)odzież i tekstylia
13)odpady niebezpieczne takie jak: farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, pozostałości po
środkach ochrony roślin oraz przeterminowane środki ochrony roślin i opakowania po tych
środkach, chemikalia, lampy rtęciowe
14)odpady wielkogabarytowe
15)odpady budowlane i rozbiórkowe.
10. Odpady gromadzone w workach lub pojemnikach właściciel nieruchomości zobowiązany jest
zabezpieczyć przed rozsypaniem;
11. Dopuszcza się kompostowanie bioodpadów we własnym zakresie na terenie nieruchomości
zabudowanej budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, przy czym nie może to powodować
uciążliwości dla środowiska oraz nieruchomości sąsiednich. Posiadanie kompostownika
zwalnia właściciela nieruchomości z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na bioodpady
Właściciel nieruchomości posiadający kompostownik winien na bieżąco gromadzić w nim
odpady w taki sposób, aby była możliwość ich przewietrzania oraz dalszego
zagospodarowywania.
12. Do odpadów zawierających azbest zastosowanie mają odrębne przepisy.
13. Pojemniki lub worki służące do zbierania odpadów powinny być umieszczone w miejscach
łatwo dostępnych, zarówno dla ich użytkowników, jak i dla pracowników przedsiębiorcy lub
uprawnionego podmiotu prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów, w sposób
nie powodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub
osób trzecich
14. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne (np. sklepy, instytucje, zakłady pracy, urzędy, spółki, podmioty gospodarcze i inne)
zarządzający lub właściciel tej nieruchomości zobowiązany jest zawrzeć umowę uprawnionym
podmiotem, posiadającym wpis do rejestru działalności regulowanej.
15. Powstające na terenie nieruchomości odpady inne niż komunalne, pochodzące z działalności
rolniczej lub gospodarczej muszą być zbierane i zagospodarowane oddzielnie, zgodnie z
zasadami określonymi w odrębnych przepisach.
16. W przypadku nieruchomości , które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują
mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne, właściciel zobowiązany jest wyposażyć nieruchomość w odrębne
pojemniki lub worki do gromadzenia odpadów.
§6
Harmonogram odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości zostanie ustalony w uzgodnieniu z
przedsiębiorcą i udostępniony mieszkańcom Gminy Frysztak w sposób zwyczajowo przyjęty oraz
na stronie internetowej gminy.
Rozdział 4
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych, warunki ich rozmieszczania i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym
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§7
Określa się następujące rodzaje pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania
odpadów komunalnych na ternie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku
publicznego oraz na drogach publicznych:
1) kosze uliczne o pojemności od 35 do 70 l;
2) pojemniki na odpady komunalne o pojemności od 110 l do 1100 l
3) worki o pojemności od 60 do 120 l;
4) kontenery o pojemności od 2,5 m3 do 15 m3
5) pojemniki specjalistyczne o różnej pojemności, jednak nie mniejszej niż 5 l, np. na
przeterminowane leki, baterie
2. Odpady komunalne należy gromadzić w workach, pojemnikach lub kontenerach uwzględniając
następujące normy:
1) dla budynków mieszkalnych 60 l na mieszkańca miesięcznie, odpady segregowane można
gromadzić w workach o pojemności od 60 l do 120 l;
2) dla szkół wszelkiego typu 3 l na każdego ucznia i pracownika , jednak co najmniej jeden
pojemnik o pojemności 120 l na każdą placówkę;
3) dla żłobków i przedszkoli 3 l na każde dziecko i pracownika , jednak co najmniej jeden
pojemnik o pojemności 120 l na każdą placówkę;
4) dla lokali handlowych 10 l na każde 10m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden
pojemnik o pojemności 120 l na lokal;
5) dla punktów handlowych poza lokalem 30 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej
jeden pojemnik o pojemności 120 l na każdy punkt;
6) dla lokali gastronomicznych 15 l na jedno miejsce konsumpcyjne , jednak co najmniej jeden
pojemnik o pojemności 120 l na każdy punkt;
7) dla kiosków i ulicznych punktów szybkiej konsumpcji co najmniej jeden pojemnik 120 l;
8) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych, produkcyjnych, pomieszczeń magazynowych,
biurowych i socjalnych 120 l na każdych 10 pracowników ;
9) dla internatów, hoteli, pensjonatów, domów opieki, 20 l na jedno łóżko , jednak co najmniej
jeden pojemnik o pojemności 120 l na każdy punkt ,
10) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane
jest również ustawienie na zewnątrz, przed wejściem do tego lokalu, co najmniej jednego
pojemnika na odpady.
11) dla instytucji publicznych 10 l na każdego pracownika, jednak nie mniej niż 120 l na
instytucję
12) dla cmentarzy – o łącznej pojemności nie mniej niż 10 m3 na 1 ha nieruchomości
13) dla innych obiektów niewymienionych powyżej 20 l na każdą osobę na miesiąc
3. Właściciel nieruchomości ma obowiązek opróżniania i utrzymywania pojemników
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

1.

Rozdział 5
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych
i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku
publicznego
§8
1. W zamian za uiszczoną opłatę za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane
będą w każdej ilości selektywnie zebrane następujące rodzaje odpadów komunalnych:
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1) zmieszane odpady komunalne – raz w miesiącu, a w okresie od kwietnia do października raz na
dwa tygodnie
2) tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe - raz w miesiącu,
a w okresie od kwietnia do października raz na dwa tygodnie
3) bioodpady stanowiące odpady komunalne - raz w miesiącu, a w okresie od kwietnia do
października raz na dwa tygodnie
4) papier, tektura– co najmniej raz na kwartał;
5) szkło opakowaniowe bezbarwne i kolorowe – co najmniej raz na kwartał;
6) popiół z palenisk domowych – w okresie od października do kwietnia raz
w miesiącu
7) odpady wielkogabarytowe – co najmniej raz w roku.
2. Pozbywanie się odpadów komunalnych odbywa się poprzez ich umieszczenie w pojemnikach
lub workach przeznaczonych do zbierania odpowiednich rodzajów odpadów i odpowiednio
oznaczonych, a następnie przekazanie podmiotowi odbierającemu odpady komunalne.
3. Mieszkańcy nieruchomości zobowiązani są udostępnić pojemniki lub worki przeznaczone do
zbierania odpadów komunalnych na czas ich odbioru, zgodnie z obowiązującym
harmonogramem, wzdłuż wyznaczonych tras odbioru, w sposób umożliwiający swobodny do
nich dostęp.
4. Pojemniki i worki należy ustawiać tak, aby nie stwarzały one zagrożenia dla innych
użytkowników ciągów komunikacyjnych , bezpieczeństwa ruchu drogowego
5. Kosze uliczne oraz kosze z terenu parków i przystanków komunikacyjnych powinny być
opróżniane z taką częstotliwością, alby nie doszło do ich przepełnienia, jednak nie rzadziej niż
raz w tygodniu.
6. W przypadku nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe, wprowadza się
obowiązek usuwania odpadów niezwłocznie po zakończeniu imprezy.
7. Odpady powstałe w trakcie zorganizowanych spotkań, zgromadzeń, zjazdów, są własnością
organizatora
8. W przypadku okresowo zwiększonych ilości odpadów komunalnych (np. sprzątanie po przejęciu
nieruchomości), właściciel nieruchomości uzgadnia termin ich odbioru z uprawnionym
podmiotem za dodatkowa opłatą.

1.

2.

3.
4.

§9
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z trenu
nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do
gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i usuwanie osadów z przydomowych oczyszczalni
ścieków, może być realizowane wyłącznie przez podmioty uprawnione lub przez podmioty
posiadające zezwolenie Wójta Gminy Frysztak na prowadzenie działalności w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników przydomowych oczyszczalni
ścieków wynika z ich instrukcji eksploatacji i powinna być do nich dostosowana;
Na wezwanie Wójta Gminy Frysztak Właściciele nieruchomości są zobowiązani do
udokumentowania wykonywania obowiązków wskazanych w ust. 1 poprzez okazanie stosownej
umowy z podmiotem o którym mowa w ust. 2 oraz dowodów uiszczenia opłaty za wykonanie
usługi.
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Rozdział 6
Wymagania wynikające z Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego
§ 10
1. Celem nadrzędnym w gospodarce odpadami na terenie województwa podkarpackiego jest
rozwijanie systemu gospodarki odpadami, opartego na zapobieganiu powstawania odpadów,
przygotowaniu ich do ponownego użycia , recyklingu oraz innych metod odzysku i
unieszkodliwiania.
2. Aby zrealizować cel wskazany w ust. 1 prowadzone będą działania edukacyjno informacyjne
promujące zapobieganie powstawania odpadów a także właściwe postepowanie z odpadami.
3. Mieszkańcy Gminy Frysztak powinni podejmować działania mające na celu ograniczenie ilości
powstających odpadów tj:
1) Unikanie stosowania i używania artykułów jednorazowego użytku,
2) Wydłużenie okresu użytkowania sprzętu poprzez jego naprawę,
3) Stosowanie baterii i akumulatorów o przedłużonej żywotności,
4) Budowanie i użytkowanie przydomowych kompostowników.
4. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i bioodpady odebrane z terenu gminy Frysztak
będą przekazywane do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, natomiast pozostałe
odpady odebrane i zebrane w sposób selektywny będą trafiały do instalacji odzysku lub
unieszkodliwiani odpadów komunalnych.
Rozdział 7
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

1.

2.
3.

4.

5.

§ 11
Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy zapewnienie odpowiednich
warunków bytowych, ponoszenie pełnej odpowiedzialności za zachowanie utrzymywanych
zwierząt, a w szczególności:
1) stały, skuteczny dozór nad zwierzętami domowymi;
2) usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na
innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego.
Wyprowadzanie psa na uwięzi i założonym kagańcem w taki sposób aby pies nie zagrażał
otoczeniu.
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.
Właściciele lub opiekunowie psów mają obowiązek przedstawić do wglądu osobom
upoważnionym przez Wójta Gminy Frysztak aktualne świadectwo szczepienia zwierzęcia
przeciwko wściekliźnie, a w przypadku posiadania psa rasy uznawanej za agresywną stosowne
zezwolenie.
W budynkach wielolokalowych zabrania się prowadzenia hodowli psów lub kotów oraz
utrzymywania zwierząt domowych w sposób stwarzający znaczne uciążliwości dla
zamieszkujących w nich ludzi.
Rozdział 8
Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich
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§ 12
Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach zabudowy wielorodzinnej,
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w budynkach zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej, strefach przemysłowych.
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 2020 r., poz. 1333);
2) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska, w tym emisje będące jej skutkiem, zostaną
ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona.
Utrzymujący zwierzęta gospodarskie zobowiązani są do przestrzegania przepisów sanitarnoepidemiologicznych oraz stosowania się do wymagań rozdziału 9 niniejszego regulaminu.
Właściciele zwierząt, które zanieczyściły teren użytku publicznego zobowiązani są do
uprzątnięcia zanieczyszczenia.
Rozdział 9
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji
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§ 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.
W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt Gminy
Frysztak określi, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym,
obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz, poprzez zarządzenie, określi termin jej
przeprowadzenia.
Rozdział 10
Przepisy końcowe
§ 14

Do przeprowadzania kontroli w zakresie realizacji obowiązków zawartych w niniejszym
regulaminie upoważnieni są pracownicy wyznaczeni przez Wójta Gminy Frysztak.
§ 15
1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Frysztak.
2. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony
Środowiska
§ 16
Traci moc Uchwała Nr XXXVII/300/2017 Rady Gminy Frysztak z dnia 15 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Frysztak
zmieniona uchwałą Nr XIII/113/2019 Rady Gminy Frysztak z dnia 26 listopada 2019 r.
§ 17
Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.
Przewodniczący Rady
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UZASADNIENIE
Działając na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U z 2020 r. poz. 1439), Rada
Gminy, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego po zasięgnięciu opinii państwowego
powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy, zwany dalej „regulaminem", który określa szczegółowe zasady utrzymania czystości
i porządku na trenie Gminy Frysztak. W związku z obowiązkiem dostosowania regulaminu do
zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach , przedstawia się nowy akt prawa
miejscowego w którym dokonano zapisów m.in. związanymi z kompostowaniem. Zgodnie
z zapisem art. 4 ust. 2a pkt 4 Rada Gminy może określić wymagania dotyczące kompostowania
bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych na terenie
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz zwolnić właścicieli
takich nieruchomości, w całości lub w części, z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na te
odpady. Stąd w przedmiotowym regulaminie pojawiły się zapisy odnośnie kompostowania
odpadów ulegających biodegradacji. Sprecyzowane zostały zasady utrzymania czystości i porządku
na terenie gminy w zakresie wyposażenia nieruchomości w worki lub pojemniki, przeznaczone do
zbierania odpadów komunalnych, utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym oraz utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym
miejsc gromadzenia odpadów.
Zmiany zapisów regulaminu spowodowane są zmianą ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.
o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych ustaw, ustawą
z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020 r. poz. 875). Zmiana ta dotyczyła
m. in. przesunięcia terminu wprowadzenia nowelizacji ustaw, o których mowa w art. 9 ust. 1
ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz
niektórych ustaw do dnia 31 grudnia 2020 r.
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