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UCHWAŁA NR XXI/177/2020
RADY MIEJSKIEJ W BRZOZOWIE
z dnia 31 stycznia 2020 r.

w sprawie przyjęcia ''Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzozów''
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 ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm. ) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn zm.) – po
zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzozowie
Rada Miejska w Brzozowie
uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzozów” stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Tracą moc uchwały:
1) Nr XXIII/234/2016 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 30 czerwca
"Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzozów";

2016 r. w sprawie przyjęcia

2) Nr XLV/444/2017 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały
Nr XXIII/234/2016 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia
"Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzozów".
§ 3. Wykonywanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzozowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Brzozowie
Dorota Kamińska
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Załącznik do Uchwały Nr XXI/177/2020
Rady Miejskiej w Brzozowie
z dnia 31 stycznia 2020 r.
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE GMINY BRZOZÓW
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Regulamin ustala szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzozów.
2. Treść regulaminu pozostaje w ścisłym związku z pojęciami i definicjami zawartymi w ustawach:
1) kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm. );
2) o utrzymaniu czystości
poz. 2010 z późn. zm.);

i porządku w gminach z dnia

13 września

1996 r. ( Dz. U. z 2019 r.

3) o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. ( Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.);
4) prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn.zm.);
5) o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. ( Dz. U. z 2019 r. poz. 737);
6) o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 845 z późn. zm.);
7) o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca 2005 r. ( Dz. U z 2019 r.
poz. 1895 z poźn. zm.);
8) o bateriach i akumulatorach z dnia 24 kwietnia 2009 r. ( Dz. U. z 2019 poz. 521 z późn. zm.);
9) o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.);
10) o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2132);
11) o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r ( Dz. U. z 2019 r. poz. 122 z późn. zm.).
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości
poprzez :
1) wyposażenie nieruchomości w opisane w niniejszym Regulaminie odpowiednie pojemniki, worki,
kontenery służące do zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz
utrzymywania ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
2) prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w sposób określony w niniejszym
regulaminie ;
3) przekazywania zbieranych selektywnie i zmieszanych odpadów komunalnych wyłącznie przedsiębiorcy
uprawnionemu do ich odbioru, zgodnie z harmonogramem, obowiązującym w danym roku kalendarzowym;
4) przekazywania nieczystości ciekłych wyłącznie przedsiębiorcy uprawnionemu do ich odbioru od
właścicieli nieruchomości;
5) przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadku braku możliwości włączenia
się do sieci kanalizacyjnej wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy lub w przydomową
oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych;
6) systematyczne opróżnianie zbiorników bezodpływowych z nieczystości ciekłych w celu niedopuszczenia
do przepełnienia się zbiorników.
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2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów,
obejmujących następujące frakcje:
1) zmieszane odpady komunalne,
2) selektywnie zbierane:
a) tworzywa sztuczne, w tym również odpady opakowaniowe wielomateriałowe, opakowania z tworzyw
sztucznych;
b) metale, w tym również odpady opakowaniowe z metali;
c) papier i tektura, w tym również odpady opakowaniowe z papieru i tektury;
d) szkło, w tym również odpady opakowaniowe ze szkła;
e) bioodpady z wyłączeniem części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków
i cmentarzy ;
f) bioodpady stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków
i cmentarzy ;
g) popiół ;
h) zużyte opony;
i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
j) zużyte baterie i akumulatory;
k) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
l) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne;
m) odpady tekstyliów i odzieży ;
n) przeterminowane leki i chemikalia;
o) odpady niekwalifikujące 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 .
3. Od właścicieli nieruchomości odbierane są odpady komunalne wymienione w ust. 2 pkt 1 i 2 lit. a, b, c,
d, e.
4. Powstające w gospodarstwach domowych bioodpady powinny być w pierwszej kolejności
wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie np. poprzez kompostowanie w przydomowych
kompostownikach. Zakres i sposób kompostowania, w tym usytuowanie kompostowników określają odrębne
przepisy.
Fakt posiadania kompostownika należy zgłosić do Urzędu Miejskiego w Brzozowie poprzez złożenie
deklaracji przez podmiot zobowiązany do zgłoszenia.
5. Właściciele nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, którzy zadeklarowali zagospodarowanie
powstających na nieruchomości bioodpadów poprzez kompostowanie zwolnieni są z obowiązku posiadania
worka na odpady „Bio”.
6. Z nieruchomości nieposiadających kompostownika, bioodpady stanowiące części roślin pochodzące
z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy przyjmowane będą na bieżąco w Punkcie
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
7. Popiół przyjmowany będzie na bieżąco w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
8. Zużyte opony przyjmowane będą na bieżąco w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
przy uwzględnieniu ograniczeń ilości określonych odrębną uchwałą.
9. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przyjmowany jest:
a) w placówce handlowej, w której nabywany jest nowy sprzęt tego samego rodzaju;
b) na bieżąco – w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;
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Ponadto zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany będzie raz w roku zgodnie z zasadami
określonymi w § 10 ust. 6.
10. Zużyte baterie – należy przekazywać do specjalistycznych pojemników znajdujących się w szkołach,
urzędach lub innych budynkach użyteczności publicznej, znajdujących się na terenie gminy oraz przyjmowane
będą na bieżąco w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Zużyte akumulatory – przekazuje się placówkom handlowym, prowadzącym ich sprzedaż oraz
przyjmowane będą na bieżąco w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
11. Meble i inne odpady wielkogabarytowe będą odbierane raz w roku, zgodnie z zasadami określonymi
w § 10 ust. 8. Ponadto za dodatkową opłatą, określoną w odrębnej uchwale przyjmowane będą na bieżąco
w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
12. Przeterminowane leki, które należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych będą przyjmowane
przez wyznaczone apteki na terenie gminy. Adresy aptek znajdują się na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Brzozowie www.brzozow.pl , w zakładce Mieszkańcy – Gospodarka Komunalna – Selektywna
zbiórka odpadów – Przeterminowane leki.
Chemikalia, w szczególności farby, lakiery, środki ochrony roślin przyjmowane będą na bieżąco
w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
13. Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne przyjmowane będą na bieżąco
w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zgodnie z zasadami określonymi w § 10 ust. 10.
14. Odpady tekstyliów i odzieży należy przekazywać organizacjom charytatywnym prowadzącym ich
zbiórkę oraz przyjmowane będą na bieżąco w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
15. Odpady niekwalifikujące 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 przyjmowane będą na bieżąco w Punkcie Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych.
16. Szczegółowe informacje dotyczące miejsca i zasad funkcjonowania PSZOK-u dostępne są na stronie
internetowej Gminy Brzozów – www.brzozow.pl , w zakładce Mieszkańcy – Gospodarka Komunalna –
Selektywna zbiórka odpadów – PSZOK.
§ 3. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników służących do użytku publicznego
zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z tych chodników, celem
zapewnienia bezpiecznego poruszania się.
§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na terenie nieruchomości pod
warunkiem , że powstające ścieki będą odprowadzane wyłącznie do kanalizacji sanitarnej przez odstojnik lub
gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie , zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach .
Właściciele nieruchomości mają obowiązek zapobiegania odprowadzania tego rodzaju ścieków do
zbiorników wodnych , kanalizacji deszczowej lub bezpośrednio do ziemi.
2. Prowadzenie napraw pojazdów mechanicznych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się
pod warunkiem, że :
1) nie powoduje negatywnego oddziaływania na środowisko ;
2) powstające odpady gromadzone są w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i przekazywane do
właściwego przetworzenia podmiotom zajmującym się odbiorem i zagospodarowaniem tego rodzaju
odpadów .
Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości , w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego
oraz na drogach publicznych.
Warunki rozmieszczenia tych pojemników i worków oraz utrzymania w odpowiednim stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym pojemników i miejsc gromadzenia odpadów
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§ 5. 1. Odpady komunalne powstające na terenie nieruchomości muszą być zbierane w pojemnikach,
workach i kontenerach odpowiadających wymaganiom określonym w niniejszym regulaminie.
2. Obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki, worki i kontenery na odpady komunalne spoczywa
na właścicielu nieruchomości.
3. Ustala się średnią ilość odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych,
przypadającą na jednego mieszkańca w ilości 40 l na miesiąc.
4. Na terenie Gminy Brzozów do gromadzenia odpadów komunalnych należy stosować następujące rodzaje
pojemników, kontenerów i worków:
1) worki o pojemności od 60 l do 120 l (z uwzględnieniem § 6 ust. 2);
2) pojemniki o pojemności od 120 l do 1100 l;
3) kontenery na odpady typu KP;
4) kosze uliczne na odpady o pojemności minimalnej 25 l;
5) pojemniki specjalistyczne o różnej pojemności np. na przeterminowane leki, zużyte baterie.
5. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne mają
obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki dostosowane do indywidualnych potrzeb i częstotliwości ich
odbioru z uwzględnieniem następujących norm porównawczych:
1) dla budynków użyteczności publicznej i placówek oświatowych – 2 l na każdego pracownika lub ucznia,
jednak co najmniej 1 pojemnik o pojemności 240 l miesięcznie;
2) dla lokali handlowych związanych ze sprzedażą produktów spożywczych – 10 litrów na każde
10 m 2 powierzchni użytkowej lokalu, jednak co najmniej 1 pojemnik o pojemności 240 l miesięcznie;
3) dla lokali handlowych innych niż spożywcze - 10 l na każde 10 m 2 powierzchni użytkowej lokalu, jednak
co najmniej 1 pojemnik o pojemności 120 l miesięcznie;
4) dla lokali gastronomicznych – 10 l na jedno miejsce konsumpcyjne, jednak co najmniej 1 pojemnik
o pojemności 240 l miesięcznie;
5) dla punktów szybkiej konsumpcji – nie mniej niż 120 l miesięcznie na punkt;
6) punkty handlowe poza lokalem – nie mniej niż 120 l miesięcznie na punkt;
7) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych – nie mniej niż pojemnik 120 l miesięcznie na
każdych 10 pracowników;
8) dla domów opieki, szpitali, hoteli – 30 l na łóżko, jednak co najmniej jeden pojemnik pojemności 240 l
miesięcznie;
9) ogrody działkowe – 20 l miesięcznie na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 października i 1 l
miesięcznie poza tym okresem;
10) cmentarze – nie mniej niż 1100 l raz na dwa miesiące, lub w razie potrzeby częściej.
§ 6. 1. Określa się rodzaje worków przeznaczonych do zbiórki odpadów przez właścicieli nieruchomości,
o następujących ujednoliconych kolorach:
1) żółty – oznakowany napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE” na odpady z metali, w tym
odpady opakowaniowe z metali, z odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw
sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
2) niebieski – oznakowany napisem „PAPIER” na odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe
z papieru i odpady opakowaniowe z tektury;
3) zielony – oznakowany napisem „SZKŁO” na odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła;
4) brązowy – oznakowany napisem „BIO” na bioodpady z wyłączeniem części roślin pochodzących
z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy ;
5) czarny – oznakowany napisem „ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE” na zmieszane odpady
komunalne.
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2. Worki do zbiórki odpadów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 dostępne są w pojemności 120 l, natomiast
worki do zbiórki odpadów, o których mowa w ust. 1 pkt 3, 4 dostępne są w pojemności 60 l. Worki do zbiórki
odpadów, o których mowa w ust. 1 pkt 5 dostępne są w pojemności 60 l i 120 l.
3. Worki powinny spełniać następujące wymagania:
1) być wykonane z tworzywa LDPE ,
2) wyglądać estetycznie, być trwale i czytelnie oznakowane rodzajem odpadów, jakie mają być do niego
zbierane.
4. W zabudowie jednorodzinnej pojemniki do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych należy
oznaczyć napisami zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 5 .
5. W zabudowie wielorodzinnej pojemniki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy
oznaczyć napisami zgodnie z § 6 ust. 1. Dopuszcza się stosowanie pojemników do selektywnego zbierania
odpadów komunalnych o kolorystyce innej niż wskazana w § 6 ust. 1, w okresie przejściowym określonym w §
6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu
selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz. 19).
6. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w odpowiednią ilość
pojemników, worków, kontenerów do gromadzenia odpadów komunalnych, uwzględniając ilość wytwarzanych
odpadów komunalnych oraz ilość osób z nich korzystających.
§ 7. 1. Na drogach publicznych oraz na terenie nieruchomości, na których znajdują się obiekty służące do
użytku publicznego, w tym na wewnętrznych drogach osiedlowych, należy ustawiać trudnopalne pojemniki lub
kosze uliczne o minimalnej pojemności 25 l.
2. Pojemniki lub kosze, o których mowa w ust.1 należy rozmieścić w szczególności przy oznakowanych
przejściach dla pieszych, przystankach komunikacyjnych oraz w miejscach o dużym natężeniu ruchu.
§ 8. W zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej pojemniki i kontenery powinny być utrzymywane
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym poprzez:
1) pojemniki na odpady powinny być ustawione w miejscu widocznym, dostępnym dla mieszkańców
i pracowników podmiotu uprawnionego do ich odbioru, na wyrównanej, najlepiej utwardzonej
powierzchni;
2) do pojemników odpowiednio oznakowanych należy wrzucać wyłącznie odpady do nich przeznaczone;
3) pojemniki nie powinny być uszkodzone i pozbawione pokryw, które zabezpieczają przed dostępem wód
opadowych i innych czynników zewnętrznych;
4) pojemniki powinny być poddawane w zależności od potrzeb myciu i czyszczeniu ;
5) ilość i pojemność pojemników powinna być dostosowana do potrzeb w celu niedopuszczania do ich
przepełnienia.
§ 9. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym
i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów poprzez :
1) usuwanie odpadów zalegających wokół pojemników ;
2) mycie płyty, na której ustawione są pojemniki z taką częstotliwością, aby powstające na niej
zanieczyszczenia nie stanowiły zagrożenia lub uciążliwości, w szczególności zapachowych.
Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości
§ 10. 1. Określa się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w regularnych
odstępach czasu uniemożliwiających ich przepełnienie, tj.:
1) Zmieszanych odpadów komunalnych:
a) dla budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;
b) dla budynków mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej – nie rzadziej niż raz w tygodniu;
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2) Selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2, lit. a, b, c, d:
a) dla budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej – nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu;
b) dla budynków mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej – nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu lub
w miarę napełnienia pojemników.
3) Odbiór bioodpadów z wyłączeniem części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów,
parków i cmentarzy odbywać się będzie:
a) dla budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;
b) dla budynków mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej – nie rzadziej niż raz na tydzień.
2. Bioodpady stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków
i cmentarzy przyjmowane będą od właścicieli nieruchomości nieposiadających kompostowników na bieżąco
w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych .
3. Popiół przyjmowany będzie na bieżąco w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
4. Zużyte opony przyjmowane będą na bieżąco w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
przy uwzględnieniu ograniczeń ilości określonych odrębną uchwałą.
5. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany będzie raz w roku, w terminach i miejscach
ogłoszonych przez gminę, po wcześniejszym uzgodnieniu z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne.
Ponadto zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie przyjmowany w placówkach handlowych,
w których nabywany jest nowy sprzęt tego samego rodzaju oraz na bieżąco w Punkcie Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych.
6. Zużyte baterie – należy przekazywać do specjalistycznych pojemników znajdujących się w szkołach,
urzędach lub innych budynkach użyteczności publicznej, znajdujących się na terenie gminy oraz przyjmowane
będą na bieżąco w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Zużyte akumulatory – należy przekazywać placówkom handlowym, prowadzącym ich sprzedaż oraz
przyjmowane będą na bieżąco w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
7. Meble i inne odpady wielkogabarytowe odbierane będą raz w roku, w terminach ogłoszonych przez
gminę, po wcześniejszym uzgodnieniu z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne. Właściciel
nieruchomości ma obowiązek wystawić przedmiotowe odpady wzdłuż trasy odbioru odpadów, w miejscu
widocznym i dostępnym dla specjalistycznego samochodu przedsiębiorcy. Ponadto za dodatkową opłatą,
określoną w odrębnej uchwale w/w odpady przyjmowane będą na bieżąco w Punkcie Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych.
8. Przeterminowane leki, które należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych będą przyjmowane
przez wyznaczone apteki na terenie gminy. Adresy aptek znajdują się na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Brzozowie www.brzozow.pl, w zakładce Mieszkańcy – Gospodarka Komunalna – Selektywna
zbiórka odpadów – Przeterminowane leki.
Chemikalia, w szczególności farby, lakiery, środki ochrony roślin przyjmowane będą na bieżąco
w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
9. Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne przyjmowane będą na bieżąco
w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, przy uwzględnieniu ograniczeń ilości określonych
odrębną uchwałą.
10. Odpady tekstyliów i odzieży należy przekazywać organizacjom charytatywnym prowadzącym ich
zbiórkę oraz przyjmowane będą na bieżąco w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
11. Odpady niekwalifikujące 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 przyjmowane będą na bieżąco w Punkcie Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych .
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12. W zabudowie jednorodzinnej odpady określone w § 2 ust. 2 pkt 1 należy gromadzić w przeznaczonych
do tego celu pojemnikach lub workach z tworzywa LDPE, a odpady określone w § 2 ust. 2 pkt 2 lit. a, b, c, d, e
w workach z tworzywa LDPE - bezpośrednio na terenie nieruchomości. Na obszarze zabudowy jednorodzinnej
odpady zbierane w sposób selektywny i zmieszane odpady komunalne odbierane są przez przedsiębiorcę.
Właściciel nieruchomości ma obowiązek w terminie określonym harmonogramem wystawić przedmiotowe
odpady do godziny 7:00 wzdłuż trasy odbioru odpadów, w miejscu widocznym i dostępnym dla
specjalistycznego samochodu przedsiębiorcy.
13. W zabudowie wielorodzinnej odpady określone w § 2 ust. 2 pkt 1 oraz w § 2 ust. 2 pkt 2 lit. a, b, c, d, e
należy gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach bezpośrednio na terenie nieruchomości . Na
obszarze zabudowy wielorodzinnej odpady zbierane w sposób selektywny i zmieszane odpady komunalne
odbierane są przez przedsiębiorcę.
14. Wszystkie selektywnie zbierane odpady przyjmowane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych winny być dostarczone we własnym zakresie i na własny koszt przez mieszkańców gminy.
15. Opróżnianie koszy ulicznych następuje w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu.
§ 11. 1. Nieczystości ciekłe zgromadzone w zbiornikach bezodpływowych usuwa się z częstotliwością
dostosowaną do indywidualnej ilości wytwarzanych ścieków komunalnych, tak aby nie dopuścić do
przepełnienia zbiornika, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Opróżnianie zbiornika bezodpływowego musi odbywać się w sposób uniemożliwiający wycieki
i zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód podziemnych.
3. W przypadku osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków, częstotliwość ich usuwania
wynika z instrukcji eksploatacji i powinna być do nich dostosowana.
Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami
§ 12. Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego przyjmuje się
następujące cele główne:
1) zwiększenie udziału odzysku, w szczególności recyklingu szkła, metali, tworzyw sztucznych oraz papieru
i tektury, a także odzysk energii z odpadów;
2) eliminowanie praktyk nielegalnego pozbywania się odpadów, a w szczególności spalania odpadów
komunalnych w kotłowniach i tworzenia dzikich wysypisk odpadów komunalnych ;
3) zmniejszenia masy składowanych odpadów komunalnych, w szczególności poprzez propagowanie
użytkowania opakowań wielokrotnego użytku oraz kompostowanie bioodpadów .
Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych
do wspólnego użytku
§ 13. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do zachowania bezpieczeństwa i środków
ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi.
2. W miejscach publicznych oraz w 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 się zwierzęcia , z uwzględnieniem następujących zasad :
1) psa należy prowadzić na smyczy ,
2) psy należące do ras uznanych za agresywne na podstawie odrębnych ustaw, muszą być prowadzone na
smyczy i w kagańcu .
3. Uwolnienie psa ze smyczy i kagańca jest dozwolone przy zapewnieniu kontroli właściciela nad
zachowaniem się zwierzęcia .
4. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych
przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku.
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Rozdział 7.
Wymagania odnośnie utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej, w tym również zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych
nieruchomościach
§ 14. 1. Na terenie Gminy, na terenach wyłączonych z produkcji rolnej dopuszcza się hodowlę zwierząt
gospodarskich w zabudowie jednorodzinnej i gospodarstwach typu zagrodowego wyposażonych w budynki
inwentarskie, spełniające wymogi określone w przepisach odrębnych.
2. Hodowla zwierząt gospodarskich powinna być prowadzona z zachowaniem warunków bezpieczeństwa
i warunków sanitarno – epidemiologicznych, a w szczególności:
1) zwierzęta gospodarskie powinny być utrzymywane w pomieszczeniach zamkniętych lub na terenie
ogrodzonych nieruchomości, skutecznie zabezpieczonych przed ich samodzielnym wydostaniem się poza
teren nieruchomości;
2) osoby prowadzące hodowlę zwierząt gospodarskich powinny dołożyć starań, aby zwierzęta były jak
najmniej uciążliwe dla otoczenia;
3) wytwarzane podczas prowadzenia hodowli odpady i nieczystości powinny być gromadzone i usuwane
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania
§ 15. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obiekty użyteczności publicznej zlokalizowane na terenie
Gminy Brzozów, w tym szkoły, przedszkola, biblioteki, remizy strażackie, ośrodki kultury, Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej w Brzozowie .
2. Ustala się następujące terminy przeprowadzania deratyzacji - marzec i październik każdego roku lub
w innym terminie w zależności od potrzeb .
3. Wszelkie informacje dotyczące deratyzacji podawane są do wiadomości na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Brzozowie www.brzozow.pl .
Rozdział 9.
Postanowienia końcowe
§ 16. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu sprawuje Burmistrz
Brzozowa.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Brzozowie
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