
 

 

UCHWAŁA NR XXVII/152/20 

RADY MIEJSKIEJ W BISKUPCU 

z dnia 19 listopada 2020 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biskupiec 

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2020r. poz. 713 ze 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 2020 r. poz. 1439), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Olsztynie Rada Miejska w Biskupcu uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biskupiec stanowiący 

załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXIII/156/2016 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 22.06.2016r. w sprawie 

przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biskupiec. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Biskupca. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

Przewodnicząca Rady 

Alina Radziszewska 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 31 grudnia 2020 r.

Poz. 5396



Załącznik do uchwały Nr XXVII/152/20 

Rady Miejskiej w Biskupcu 

z dnia 19 listopada 2020 r. 

 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY BISKUPIEC 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Biskupiec określone 

w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotyczące 

wymagań, w zakresie: 

1) selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych obejmującego co najmniej papier, metale, 

tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady, 

2) selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkty selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, które 

zapewniają przyjmowanie co najmniej odpadów komunalnych wymienionych w pkt 1, 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 i odzieży, 

3) uprzątania 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, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na 

drogach publicznych warunków rozmieszczania tych pojemników i worków oraz utrzymania pojemników 

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 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 

również zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach, 

11) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania. 

Rozdział 2. 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości. 

§ 2. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości 

poprzez:  

1) zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych do pojemników i worków 

przeznaczonych do ich gromadzenia w sposób opisany w niniejszym Regulaminie oraz wskazanie miejsca 

jako punktu odbioru odpadów dla przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne, 
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2) wyposażenie nieruchomości w opisane w niniejszym Regulaminie w Rozdziale III pojemniki i worki o 

odpowiedniej pojemności przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie pojemników 

w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, jak również utrzymania w odpowiednim 

stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów, 

3) prowadzenie selektywnego zbierania w sposób opisany w niniejszym Regulaminie, następujących rodzajów 

odpadów: 

a) papier i tektura, 

b) tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe i metal, 

c) szkło, 

d) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

e) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

f) zużyte opony, 

g) bioodpady, 

4) zbieranie odpadów komunalnych zbieranych selektywnie w sposób gwarantujący ich niezmieszanie 

z innymi rodzajami odpadów zbieranych selektywnie oraz z niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami 

komunalnymi, 

5) przekazywanie odpadów zmieszanych i odpadów zbieranych selektywnie przedsiębiorcy odbierającemu 

odpady komunalne w terminach wyznaczonych harmonogramem odbioru odpadów komunalnych, 

6) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych. 

§ 3. Właściciele nieruchomości nieposiadający własnego pojemnika do zbierania zmieszanych odpadów 

komunalnych i odpadów komunalnych zbieranych selektywnie mogą wydzierżawić bądź zakupić pojemnik od 

przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne lub od podmiotu prowadzącego tego typu działalność.  

§ 4. 1.   W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obierane będą od właścicieli 

nieruchomości na terenie gminy Biskupiec zgodnie z niniejszym Regulaminem następujące rodzaje odpadów 

komunalnych:  

1) zmieszane odpady komunalne, 

2) papier i tektura, 

3) tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe i metal, 

4) szkło, 

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

7) zużyte opony – od samochodów osobowych max 10 szt., 

8) bioodpady. 

2. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 ppkt. 1), 2), 3), 4), 8) w dniu odbioru wyznaczonym 

harmonogramem odbioru odpadów należy wystawić w odpowiednich pojemnikach lub workach na chodnik lub 

ulicę przed wejściem na teren nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej lub w miejsce 

wyznaczone przez zarządcę nieruchomości na terenie zabudowy wielorodzinnej, w sposób umożliwiający 

pracownikom przedsiębiorcy odbierającego odpady opróżnienie pojemników. 

3. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 ppkt 5), 6), 7) w dniu odbioru wyznaczonym 

harmonogramem odbioru odpadów należy wystawić na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren 

nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej lub w miejsce wyznaczone przez zarządcę 

nieruchomości na terenie zabudowy wielorodzinnej, w sposób umożliwiający pracownikom przedsiębiorcy 

odbierającego odpady odbiór tych odpadów. 
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4. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 ppkt 8) w dniu odbioru wyznaczonym harmonogramem 

lub w terminie uzgodnionym z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne powinny być umieszczane w 

pojemnikach lub workach (domki jednorodzinne) przeznaczonych na tego typu odpady w miejscu 

umożliwiającym dojazd pojazdu przedsiębiorcy odbierającego odpady oraz w sposób umożliwiający 

pracownikom przedsiębiorcy odbierającego odpady opróżnienie pojemników. Właściciel nieruchomości winien 

odpowiednio wcześniej zamówić odpowiedni pojemnik lub worek u przedsiębiorcy, co umożliwi odbiór tych 

odpadów zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów. 

§ 5. 1 Ustala się następujące zasady prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych: 

w pojemnikach i workach (w przypadku domków jednorodzinnych) o odpowiedniej pojemności:  

1) Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować pojemniki i worki (w przypadku domków 

jednorodzinnych)  o następujących ujednoliconych kolorach: 

a) NIEBIESKI z przeznaczeniem na papier, tekturę, 

b) ŻÓŁTY z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale, 

c) ZIELONY z przeznaczeniem na szkło (białe i kolorowe), 

d) BRĄZOWY z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, 

e) CZARNY z przeznaczeniem na odpady pozostałe, w tym zbierane nieselektywnie, 

2) papier i tektura: do pojemników lub worków na papier i tekturę wrzuca się: opakowania z papieru, kartony, 

tekturę (także falistą), katalogi, ulotki, prospekty, gazety i czasopisma, papier szkolny i biurowy, 

zadrukowane kartki, zeszyty i książki, papier pakowy, torby i worki papierowe, 

3) szkło: do pojemników lub worków na szkło wrzuca się: butelki po napojach i słoiki po żywności, butelki po 

napojach  alkoholowych i olejach roślinnych, szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane 

z trwale połączonych kilku surowców), 

4) tworzywa sztuczne, odpady z opakowań wielomateriałowych i metal: do pojemników lub worków na 

tworzywa sztuczne, metal i odpady z opakowań wielomateriałowych wrzuca się: odkręcone i zgniecione 

butelki plastikowe po napojach, nakrętki, plastikowe opakowania po produktach spożywczych, opakowania 

wielomateriałowe np. kartony po mleku i sokach, opakowania po środkach czystości np. proszkach do 

prania, kosmetykach np. szamponach, paście do zębów itp. plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie, 

aluminiowe puszki po napojach i sokach, puszki po konserwach, folię aluminiową, metale kolorowe, 

metalowe kapsle, zakrętki od słoików, zabawki z tworzywa sztucznego (o ile nie są wykonane z trwale 

połączonych kilku surowców), 

5) bioodpady: do pojemników lub worków na bioodpady wrzuca się: nienadające się do spożycia warzywa i 

owoce, obierki z owoców i warzyw, przeterminowaną żywność bez opakowania, resztki jedzenia, fusy 

z kawy i herbaty, skoszoną trawę, liście i gałęzie, kwiaty i rośliny doniczkowe, trociny, elementy drewniane 

niemalowane, nieimpregnowane środkami chemicznymi, niezawierające elementów z tworzyw sztucznych 

i elementów metalowych, 

6) odpady pozostałe z segregacji: do pojemników lub worków na odpady pozostałe po segregacji odpadów 

wrzuca się odpady komunalne, które nie są selektywnie zbierane zgodnie z zapisami Regulaminu. 

2. Warunkiem uznania, że odpady, o których mowa w ust. 1 są zbierane w sposób selektywny, jest brak 

możliwości wykazania w pojemniku lub worku przeznaczonym na dane odpady selektywnie zebrane, odpadów, 

które powinny zostać umieszczone w odrębnym pojemniku lub worku zgodnie z przepisami Regulaminu. 

3. Uznaje się, że odpady, o których mowa w ust. 1 są zbierane w sposób selektywny jeżeli w pojemnikach 

lub workach na odpady komunalne pozostałe po segregowaniu odpadów nie znajdują się odpady, które zgodnie 

z Regulaminem powinny być gromadzone w pojemnikach lub workach do selektywnej zbiórki odpadów o 

odpowiednim kolorze. 

4. Zwalnia się w całości z obowiązku posiadania worka na odpady biodegradowalne w przypadku 

zadeklarowania przez właściciela nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, 

kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach  przydomowych, 

spełniających wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne 

w kompostownikach  przydomowych. 
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5. Określa  się  wymagania  dotyczące  kompostowania  bioodpadów  stanowiących odpady komunalne w 

kompostownikach przydomowych: 

1) przez kompostowanie rozumie się, przetwarzanie odpadów organicznych przy wykorzystaniu 

drobnoustrojów  na  naturalnej  zasadzie  zamkniętego  obiegu  materii w środowisku, przy zachowaniu 

odpowiedniego stopnia wilgotności i dostępu powietrza oraz  przy  obecności  mikroorganizmów  (głównie  

bakterii),  grzybów  i niektórych bezkręgowców (dżdżownic), 

2) kompostowanie  bioodpadów  stanowiących  odpady  komunalne  prowadzi  się w szczególności: 

a) w gotowych kompostownikach ogrodowych lub, 

b) w drewnianych kompostownikach o budowie ażurowej, wykonanych z desek lub zaimpregnowanych  

belek, ułożonych tak, aby zapewnić dostęp powietrza do warstw kompostu lub, 

c) w formie pryzmy, gdzie materiał biodegradowalny układa się warstwowo, 

3) kompostowania  bioodpadów  stanowiących  odpady  komunalne  nie prowadzi  się w dołach lub 

zbiornikach betonowych ograniczających dostęp powietrza. 

§ 6. 1 Właściciele nieruchomości w ramach uiszczonej opłaty, po wcześniejszym zgłoszeniu mogą 

przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, określonym dalej jako PSZOK, 

znajdującego się w miejscowości Rzeck, odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, takie jak: 

1) papier, 

2) metale, 

3) tworzywa sztuczne, 

4) szkło, 

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

6) odpady niebezpieczne, 

7) przeterminowane leki i chemikalia, 

8) 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, 

9) zużyte baterie i akumulatory, 

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

11) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

12) zużyte opony – w ilości 5 sztuk/ rok od samochodu osobowego 

13) odpady budowlane i rozbiórkowe – 1m
3
/rok na gospodarstwo domowe, 

14) odpadów tekstyliów i odzież, 

15) bioodpady. 

2. Transport odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych właściciele 

nieruchomości zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt, z własnym rozładunkiem. 

3. Odpady dostarczane do PSZOK należy umieszczać w pojemnikach, kontenerach lub innych 

urządzeniach przystosowanych do gromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów. 

4. W przypadku dostarczenia odpadów wymienionych w ust. 1 w formie zmieszanej, dostarczający odpady 

jest zobowiązany do ich posortowania w PSZOK, jeśli odmówi ich posortowania osoba obsługująca Punkt, 

może odmówić ich przyjęcia. 

§ 7. Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń 

z części nieruchomości służących do użytku publicznego.  

§ 8. 1.   Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:  
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1) na terenie nieruchomości nie przeznaczonej do użytku publicznego, 

2) odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego, 

3) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu 

środków ulegających biodegradacji. 

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie 

pod warunkiem gromadzenia powstających odpadów w pojemnikach do tego przeznaczonych w sposób 

umożliwiający ich usunięcie i zagospodarowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§ 9. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości 

w tym gromadzenia odpadów w odpowiednich pojemnikach lub workach, a także gromadzenia bioodpadów 

w przydomowych kompostownikach zgodnie z deklaracją gospodarowania tymi odpadami we własnym 

zakresie.  

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 urządzeń i ich utrzymania 

w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

§ 10. Określa się rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych, które nie są selektywnie zbierane zgodnie z zapisami Regulaminu, na terenie nieruchomości: 

1) właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażyć się w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów 

komunalnych, które nie są selektywnie zbierane zgodnie z zapisami Regulaminu, worki do segregacji będą 

dostarczane przez przedsiębiorcę (dot. domków jednorodzinnych), 

2) przewiduje się następujące urządzenia do zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Biskupiec: 

a) kosze uliczne o pojemności od 35l do 701, 

b) pojemniki na odpady o pojemności 110l, 120l, 240l, 11001, 

c) worki o pojemności od 60l do 1201, 

d) kontenery na odpady budowlane, 

e) dopuszcza się stosowanie worków do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych w przypadku 

utrudnianego dojazdu do nieruchomości pojazdów ciężarowych (śmieciarki), 

3) odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemności, 

uwzględniającej następujące normy: 

a) dla budynków mieszkalnych 301 tygodniowo na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 110l, 

120l na każdą nieruchomość; odpady segregowane można gromadzić w workach o pojemności co 

najmniej 601, 

b) dla szkół wszelkiego typu 3l na każdego ucznia i pracownika, 

c) dla żłobków i przedszkoli 3l na każde dziecko i pracownika, 

d) dla lokali handlowych 50l na każde 10m
2
 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik 

120l na lokal, 

e) dla punktów handlowych poza lokalem 50l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden 

pojemnik 120l na każdy punkt, 

f) dla lokali gastronomicznych 20l na jedno miejsce konsumpcyjne, 

g) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji co najmniej jeden pojemnik 1201, 

h) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych 

i socjalnych pojemnik 120l na każdych 10 pracowników, 

i) dla hoteli, pensjonatów, domów opieki 20l na jedno łóżko, 
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j) dla ogródków działkowych 20l na każdą działkę w okresie od l marca do 31 października każdego roku, 

i 5l poza tym okresem. 

§ 11. Określa się rodzaje i pojemność pojemników i worków przeznaczonych do selektywnego zbierania 

odpadów przez właścicieli nieruchomości i dysponujących lokalami: pojemność worków winna wynosić od 60l 

do 1201, pojemność pojemników winna wynosić od 60l do120l,1100l. 

§ 12. Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach przeznaczonych 

do użytku publicznego: 

1) na chodnikach, przystankach komunikacji publicznej, peronach kolejowych, w parkach: 

a) kosze uliczne o pojemności od 35l do 75l, 

b) odległość pomiędzy koszami rozstawionymi na drogach publicznych i w parkach nie może przekraczać 

150 m, 

c) na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą, a jeśli jej nie ma to w sąsiedztwie 

oznaczenia przystanku, 

d) na peronach odległość pomiędzy koszami nie może przekraczać 50m, 

2) w centrach handlowych, przed sklepami wielkopowierzchniowymi i szkołami - zestawy pojemników 

przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła białego i kolorowego, tworzyw sztucznych, 

opakowań wielomateriałowych, metali, papieru i tektury, o pojemności od 800l do 1500l, oznakowane 

kolorami takimi jak worki przeznaczone do selektywnej zbiórki, opisowo i znakiem graficznym. 

§ 13. Ustala się standardy utrzymania pojemników i miejsc zbierania i gromadzenia odpadów przed ich 

odebraniem przez przedsiębiorcę w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym poprzez ich 

bieżące czyszczenie oraz dezynfekcje i dezynsekcje co najmniej dwa razy w roku. 

§ 14. Ustala się zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych: 

1) na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi odpadami komunalnymi 

należy ustawić w miejscu wyodrębnionym, widocznym, dostępnym dla przedsiębiorcy odbierającego 

odpady, 

2) w dniu odbioru odpadów komunalnych zgodnym z harmonogramem odbioru odpadów właściciel 

nieruchomości zobowiązany jest udostępnić pojemniki i worki przeznaczone do zbierania odpadów 

komunalnych dla przedsiębiorcy odbierającego odpady poprzez wystawienie ich na chodnik lub ulicę przed 

wejściem na teren nieruchomości lub w miejscu wyodrębnionym umożliwiającym odebranie odpadów, bez 

konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości, w sposób niezakłócający ruchu komunikacyjnego, 

3) dopuszcza się w wyjątkowych sytuacjach, na nieruchomościach, do których dojazd samochodu 

odbierającego odpady jest trudnodostępny, po uzgodnieniu właściciela nieruchomości z przedsiębiorcą 

odbierającym odpady, 

w dniu odbioru odpadów komunalnych zgodnym z harmonogramem odbioru odpadów, odbiór odpadów 

z miejsca położonego przy drodze, którą porusza się samochód przedsiębiorcy odbierającego odpady 

komunalne, 

4) worki do zbierania odpadów powinny być związane i zabezpieczone przez właściciela nieruchomości przed 

zwierzętami i innymi czynnikami mogącymi doprowadzić do ich uszkodzenia oraz zanieczyszczenia terenu 

do momentu zabrania ich przez przedsiębiorcę uprawnionego, 

5) miejsca publiczne takie jak: drogi publiczne, przystanki autobusowe, place zabaw, tereny rekreacyjne są 

przez właścicieli nieruchomości lub przedsiębiorców użytkujących tereny komunikacji publicznej 

obowiązkowo wyposażone w zamocowane na stałe kosze uliczne, 

§ 15. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorniki bezodpływowe muszą być 

eksploatowane zgodnie z ich przeznaczeniem, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 
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Rozdział 4. 

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego. 

§ 16. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości i terenów 

przeznaczonych do użytku publicznego: 

1) odpady niesegregowanych, bioodpady odbierane są, nie rzadziej niż: 

a) w zabudowie jednorodzinnej - raz na dwa tygodnie, 

b) w zabudowie wielorodzinnej - raz w tygodniu, 

c) nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na 

cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku - raz na dwa tygodnie 

w sezonie letnim i raz na miesiąc w pozostałych okresach, 

2) odpady segregowane odbierane są, nie rzadziej niż: 

a) papier, tektura i opakowania wielomateriałowe (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.), metal, 

tworzywa sztuczne, szkło (białe i kolorowe), 

- w zabudowie jednorodzinnej - nie rzadziej niż raz w miesiącu, 

- w zabudowie wielorodzinnej - nie rzadziej niż raz w tygodniu, 

- dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane 

na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku - nie rzadziej niż raz 

w miesiącu w sezonie, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące w pozostałych okresach, 

b) odpady wielkogabarytowe odbierane są dwa razy w roku - przed sezonem letnim i przed sezonem 

zimowym, bądź na bieżąco w gminnym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

c) odpady budowlane będą odbierane na indywidualne zgłoszenie i na własny koszt, bądź dostarczane do 

gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w ilości do 1 m
3
 na rok na 

gospodarstwo domowe, po wyżej 1 m
3 
za dodatkową opłatą. 

§ 17. Do zbierania okresowo zwiększonej ilości odpadów komunalnych segregowanych, oprócz typowych 

pojemników i kontenerów, mogą być używane odpowiednio oznaczone worki z tworzyw sztucznych, 

udostępniane przez przedsiębiorcę świadczącego usługi na wywóz odpadów komunalnych i wcześniejszym 

uzgodnieniu terminu i miejscu ich odbioru, za dodatkową opłatą dla przedsiębiorcy. 

§ 18. Ustala się następujące zasady w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych: 

1) Nieczystości ciekłych należy pozbywać się z terenu nieruchomości poprzez opróżnianie zbiornika 

bezodpływowego przeznaczonego do ich gromadzenia z częstotliwością zapobiegającą przepełnieniu się 

takiego zbiornika i wypływowi tych nieczystości do gruntu lub wód gruntowych. Częstotliwość 

opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji 

eksploatacji, ale nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, 

2) Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie 

zamówienia właściciela nieruchomości złożonego do podmiotu uprawnionego, 

3) Właściciele nieruchomości obowiązani są do przechowywania i okazywania osobom upoważnionym do 

kontroli dowodów uiszczania opłat za opróżnienie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni 

przydomowych. 

Rozdział 5. 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 19. 1.   Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie właściwego postępowania 

z odpadami, w tym propagowania selektywnej zbiórki odpadów.  

2. Bioodpady powstające w gospodarstwach domowych powinny być w miarę możliwości wykorzystywane 

przez mieszkańców we własnym zakresie i na własne potrzeby poprzez kompostowanie w przydomowych 

kompostownikach. 
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Rozdział 6. 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub 

uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku 

§ 20. 1.  Utrzymujący zwierzęta domowe są obowiązani do działań mających na celu ochronę przed 

zagrożeniami lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego 

użytku w szczególności przez: 

1) niepozostawianie zwierząt bez opieki w miejscach, gdzie istnieje prawdopodobieństwo spowodowania 

zagrożenia bezpieczeństwa lub uciążliwości dla ludzi, 

2) zabezpieczenie zwierząt, w tym utrzymywanych gadów, płazów, ptaków i owadów, przed samowolnym 

wydostaniem się z lokalu mieszkalnego lub użytkowego, w którym jest trzymane, 

3) zapewnienie zwierzętom takich warunków bytowania, które nie powodują uciążliwości dla otoczenia, 

w szczególności poprzez hałas, zanieczyszczanie otoczenia, wydzielania przykrych zapachów, 

4) niedopuszczenie do zanieczyszczania pomieszczeń służących do wspólnego użytku, wejść do budynków, 

chodników i jezdni, alejek parkowych oraz klombów i zieleńców. 

2. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest możliwe po spełnieniu następujących warunków: 

1) właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a psy ras dużych 

i olbrzymich bądź uznanych za agresywne lub zachowujące się w sposób agresywny – na smyczy i w 

kagańcu oraz wyłącznie przez osoby dorosłe, 

2) zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu, w miejscach mało 

uczęszczanych przez ludzi i tylko wtedy, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej 

kontroli nad jego zachowaniem, 

3) przebywanie z psem na plaży miejskiej zezwolone jest tylko i wyłącznie w miejscach do tego 

przeznaczonych. 

Rozdział 7. 

Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych 

nieruchomościach 

§ 21. 1 Wprowadza się całkowity zakaz chowu i utrzymywania zwierząt gospodarskich na następujących 

obszarach gminy: 

a) na terenach ogródków działkowych i działkach rekreacyjnych, 

b) na terenach miasta o zwartej zabudowie wielorodzinnej, na terenie instytucji użyteczności publicznej, hoteli, 

stref przemysłowych, obiektów handlowych. 

2. Na przylegających do siebie nieruchomościach o zabudowie jednorodzinnej domów wolnostojących i 

bliźniaczych, mających wyłącznie funkcję mieszkalną lub innych nieruchomościach gruntowych położonych 

na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej dopuszcza się możliwość utrzymania zwierząt gospodarskich  

wyłącznie wtedy gdy są spełnione łącznie następujące warunki: 

1) utrzymanie tych zwierząt jest prowadzone wyłącznie w pomieszczeniach, które zapewniają wymagane 

przepisami warunki do chowu danego gatunku zwierząt, 

2) zwierzęta te nie są utrzymywane poza pomieszczeniami przeznaczonymi do ich utrzymania, 

3) odpady i nieczystości powstałe w związku z utrzymaniem tych zwierząt są na bieżąco usuwane i nie są 

składowane na terenie nieruchomości, 

4) pomieszczenia, w których prowadzi się chów zwierząt gospodarskich oraz urządzenia służące temu celowi 

są na bieżąco sprzątane i utrzymywane w wymaganym stanie sanitarnym, technicznym i estetycznym oraz 

zabezpieczone przed gromadzeniem się owadów i gryzoni. 

3. Dopuszcza się utrzymanie pszczół na nieruchomościach gruntowych do trzech uli. 
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Rozdział 8. 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej          

                                                   przeprowadzania 

§ 22. 1.  Obowiązkowi deratyzacji podlegają obszary: 

1) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 

2) zakładów opieki zdrowotnej i społecznej, placówek kulturalnych, oświatowych i obiektów zbiorowego 

żywienia, 

3) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa bądź 

przechowywania lub składowania produktów rolno-spożywczych i gospodarki odpadami. 

2. Obowiązkową deratyzację wykonuje się corocznie w terminach: 

1) od 1 do 30 kwietnia, 

2) od 1 października do 30 listopada. 
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