
UCHWAŁA NR XL/302/2022 
RADY GMINY W LIPNIKU 

z dnia 29 czerwca 2022 r. 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lipnik 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 pkt 1 lit. c) i d), pkt 3, 6, 7 i 8, ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297), po zasięgnięciu opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Gminy w Lipniku uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Uchwala się "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lipnik". 

2. Tekst "Regulaminu czystości i porządku na terenie gminy Lipnik " stanowi załącznik do niniejszej 
uchwały. 

3. Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Lipnik zwany dalej „Regulaminem”, określa 
szczegółowe wymagania dotyczące utrzymania czystości i porządku w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 i 2 
pkt 1 lit. c) i d), pkt 3, 6, 7 i 8, ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1297), za wyjątkiem postępowania z odpadami komunalnymi określonymi 
w Regulaminie obowiązującym na terenie Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipnik. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego, z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2022 r. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
w Lipniku 

 
 

Stanisław Mazur 
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Załącznik do uchwały Nr XL/302/2022 

Rady Gminy w Lipniku 

z dnia 29 czerwca 2022 r. 

 
 

REGULAMIN 
UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY LIPNIK 

 
ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 
 
§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lipnik, zwany dalej „Regulaminem”, określa 
szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku w zakresie: 
1) uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku 

publicznego, 
2) mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi, 
3) częstotliwości i sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów 

przeznaczonych do użytku publicznego, 
4) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przez zagrożeniem lub 

uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku, 
5) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym 

także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach, 
6) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania. 
 
§ 2. Pozostałe wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lipnik w zakresie 
postępowania z odpadami komunalnymi określa Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gmin 
Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki. 
 

 
ROZDZIAŁ II 

Wymagania dotyczące uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części 
nieruchomości służących do użytku publicznego 

 
§ 3. 1. Obowiązek uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do 
użytku publicznego powinien być realizowany poprzez usunięcie z miejsca nie powodujące zakłóceń w ruchu 
pieszym lub pojazdów w sposób nie zagrażający istniejącej zieleni, przy czym inne zanieczyszczenia należy 
umieszczać w stosownych pojemnikach. 
2. Zakazuje się zgarniania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń na jezdnię w taki sposób by stwarzało to 
zagrożenie bądź utrudniało pojazdom poruszanie się jezdnią. 
3. Zakazuje się zgarniania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z jezdni na chodniki w taki sposób by 
stwarzało to zagrożenie i utrudniało poruszanie się chodnikiem. 
4. Usuwanie błota, śniegu i lodu z części nieruchomości służących do użytku publicznego powinno odbywać 
się niezwłocznie po ich wystąpieniu, natomiast innych zanieczyszczeń systematycznie w miarę potrzeb. 
5. Zakazuje się stosowania środków chemicznych, szkodliwych dla środowiska przy usuwaniu śniegu 
i lodu z chodników i placów publicznych.  
6. Właściciele nieruchomości są zwolnieni z wykonywania obowiązków, o których mowa w ust. 4, 
jeżeli na chodniku dopuszczony jest płatny postój lub parkowanie pojazdów. 
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ROZDZIAŁ III 
Wymagania dotyczące mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i 

warsztatami naprawczymi 
 
§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami dopuszcza się jedynie z zastrzeżeniem zachowania 
następujących warunków: 
1) mycie dotyczy jedynie nadwozia samochodu, 
2) stosowane są środki ulegające biodegradacji,  
3) mycie prowadzone jest w miejscach o utwardzonym, szczelnym podłożu, a powstające ścieki 
odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego. 
2. Zabrania się mycia pojazdów na nieruchomościach przeznaczonych do użytku publicznego. 
3. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się 
wyłącznie w zakresie obejmującym drobne naprawy własnych samochodów oraz pod warunkiem: 
1) niepowodowania uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości oraz negatywnego 
oddziaływania na środowisko w tym emisji hałasu lub spalin, 
2) gromadzenie powstających odpadów w pojemnikach do tego przeznaczonych,  
3) zabezpieczenie przed przedostawaniem się płynów samochodowych do środowiska.  

  
ROZDZIAŁ IV 

Częstotliwość i sposób pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz 
terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

 
§ 5. 1. Pozbywanie się nieczystości ciekłych z nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe musi 
następować systematycznie, w terminach i z częstotliwością zapewniającą utrzymanie właściwego stanu 
sanitarnego i porządkowego nieruchomości tj. gwarantującą zabezpieczenie przed przepełnieniem się zbiornika 
bezodpływowego oraz zanieczyszczenia gleby i wód gruntowych. 
2. Opróżnianie przydomowych oczyszczalni ścieków z ciekłych osadów ściekowych musi odpowiadać 
terminom i częstotliwości określonej w ich instrukcji eksploatacyjnej, jednak nie rzadziej niż jeden raz w roku. 
3. Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i ciekłych osadów z przydomowych 
oczyszczalni ścieków należy wykonywać za pośrednictwem przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na 
prowadzenie takiej działalności lub gminnej jednostki organizacyjnej. 
4. Nieczystości ciekłe odbierane ze zbiorników bezodpływowych są obowiązkowo przekazywane do 
oczyszczalni ścieków położonych na terenie gminy Lipnik. 
5. Opróżnienie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków winno odbywać się na 
podstawie umowy zawartej przez właściciela nieruchomości z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na 
opróżnianie i transport nieczystości ciekłych. 
 

 
ROZDZIAŁ V 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed 
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 

przeznaczonych do wspólnego użytku 
 
§ 6. 1. Osoby będące właścicielami lub opiekunami zwierząt domowych są zobowiązane do: 
1) sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami mającej na celu ochronę przed zagrożeniem 

lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: E50FB533-97AD-436A-BF66-016A0F7490BD. Podpisany Strona 2



użytku,  
2) zachowania środków ostrożności, a w tym: niepozostawiania zwierzęcia bez nadzoru osób 

dorosłych,  
3) trzymania zwierzęcia w pomieszczeniach zamkniętych lub na ogrodzonych nieruchomościach, 

zabezpieczonych przed samodzielnym wydostaniem się zwierzęcia na zewnątrz, 
4) usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w miejscach publicznych i 

wrzucanie ich do oznakowanych pojemników, koszy ulicznych lub pojemników na zmieszane 
odpady komunalne. Postanowienie to nie dotyczy osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, 
korzystających z pomocy psów asystujących. 

2. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych, pod warunkiem, że pies 
jest oznakowany lub zaopatrzony w oznakowaną obrożę umożliwiającą identyfikację utrzymującego psa, ma 
założony kaganiec, a właściciel lub opiekun ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego 
zachowaniem. 

 
ROZDZIAŁ VI 

Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z 
produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach 

lub w poszczególnych nieruchomościach 
 

§ 7. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, 
oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego jako takie. 
2. Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy także zwartych terenów, zajętych przez budownictwo 
wielorodzinne, jednorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, centra handlowe, hotele, strefy przemysłowe, 
ogrody działkowe. 
3. 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 2021r. poz. 2351 ze zm.), 
2) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska, w tym emisje będące jej skutkiem zostaną ograniczone do 
obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona. 
4. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wymienionych w ust. 3 niniejszego Regulaminu są 
zobowiązani: 
1) przestrzegać przepisów sanitarno – epidemiologicznych, 
2) gromadzić i usuwać powstające odpady i nieczystości w sposób zgodny z prawem, w tym zwłaszcza z 
wymogami niniejszego Regulaminu i nie powodować zanieczyszczenia nieruchomości oraz wód 
powierzchniowych i podziemnych, 
3) pszczoły trzymać w ulach, tak, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla 
właścicieli nieruchomości sąsiednich. 
 

ROZDZIAŁ VII 
Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji  

i terminów jej przeprowadzania 

§ 8. 1. Nieruchomości położone na terenie gminy Lipnik co najmniej raz w roku podlegają deratyzacji.  
2. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, właściciele nieruchomości 
obowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji niezwłocznie.  

 
ROZDZIAŁ VIII 

Postanowienia końcowe 
 

§ 9. 1. Kontrola przestrzegania przepisów niniejszego Regulaminu prowadzona jest przez właściwe organy na 
zasadach określonych w przepisach odrębnych. 
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2. Odpowiedzialność z tytułu naruszenia obowiązków ustanowionych niniejszym Regulaminem określają 
przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: E50FB533-97AD-436A-BF66-016A0F7490BD. Podpisany Strona 4


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Ustęp 2
	Paragraf 1 Ustęp 3

	Paragraf 2
	Paragraf 3

	Zalacznik 1



