Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXII/172/12
Rady Gminy Lipowa
z dnia 12 grudnia 2012 r.
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI i PORZĄDKU
NA TERENIE GMINY LIPOWA
ROZDZIAŁ I
Przepisy ogólne
§1
1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Lipowa dotyczące wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie
nieruchomości obejmujących:
1) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów
komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i
chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i
rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych,
2) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do
użytku publicznego;
3) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;
4) rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków
rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:
a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych
bądź w innych źródłach,
b) liczby osób korzystających z tych pojemników;
5) częstość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
6) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
7) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku;
8) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub
w poszczególnych nieruchomościach;
9) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej
przeprowadzania.
§2
1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o :
a) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 t.j.)
b) Planie gospodarki odpadami - należy przez to rozumieć Uchwałę nr Nr IV/25/1/2012 z dnia
24 sierpnia 2012 roku Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie
„Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego 2014”.
3. W sprawach dotyczących utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lipowa,
nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, stosuje się przepisy ustawy.
4. W sprawach dotyczących zasad postępowania z odpadami, a w szczególności zapobiegania
powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów, negatywnego oddziaływania na
środowisko, a także odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, nieuregulowanych niniejszym
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regulaminem, stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (t.j. Dz. U.
2010r. Nr 185, poz.1243 ze zm.).
5. Gospodarowanie odpadami, a w szczególności zbieranie, odbiór, przekazywanie do odzysku
lub unieszkodliwiania ma być zgodne z „Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa
Śląskiego 2014”.
6.
ROZDZAŁ II
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§3
1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania a odbierający
odpady do odbierania następujących rodzajów odpadów:
1). niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z zastrzeżeniem pkt. 2 – 14,
2). przeterminowanych leków i chemikaliów,
3). zużytych baterii i akumulatorów,
4). zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
5). mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
6). odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
7). zużytych opon,
8). odpadów organicznych: zielonych i kuchennych,
9). papieru i tektury,
10). szkła bezbarwnego,
11). szkła kolorowego,
12). tworzyw sztucznych,
13). metali.
14). żużli z kotłów c.o.
2. Odpady, o których mowa w ust. 1, właściciele nieruchomości obowiązani są zbierać i gromadzić
w terminie niezwłocznym od chwili ich powstania.
3. Wyselekcjonowana frakcje odpadów komunalnych, nadających się do odzysku i dalszego
wykorzystania należy umieszczać w odrębnym worku lub przeznaczonych do tego celu
oznakowanych pojemnikach do selektywnej zbiorki odpadów komunalnych.
4. Odpady określone w ust. 1 odbierane są w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi
rodzajami odpadów zbieranych selektywnie.
5. Odpady komunalne ulegające biodegradacji można poddać procesowi kompostowania z
przeznaczeniem do własnego wykorzystania kompostu, a w przypadku braku możliwości ich
kompostowania na miejscu przez właściciela nieruchomości, należy dostarczyć do punktu
selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych.
6. Odpady zielone powstające na terenie nieruchomości w wyniku pielęgnacji zieleni /skoszona trawa,
usunięte chwasty, wygrabione liście, wycięte gałęzie drzew, przycięte krzewy/ można poddać
procesowi kompostowania z przeznaczeniem do własnego wykorzystania kompostu, a w przypadku
braku możliwości ich kompostowania na miejscu przez właściciela nieruchomości należy dostarczyć
do punktu selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych.
7. Odpady wielkogabarytowe należy gromadzić odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych i
przygotować do usunięcia w terminach określonych w harmonogramie wywozu odpadów
wielkogabarytowych.
8. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy gromadzić odrębnie od pozostałych odpadów
komunalnych, wyłącznie w specjalnie wydzielonym przez prowadzącego remont miejscu lub
pojemniku i przekazywać jednostce wywozowej lub dostarczać do punktu selektywnego
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gromadzenia odpadów komunalnych w ilości do 1 m nieodpłatnie.
9. Dopuszcza się chwilowe składowanie odpadów wielkogabarytowych i remontowo - budowlanych do
czasu ich odbioru przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne również w innym miejscu
niż ww., pod warunkiem uzyskania zgody posiadacza terenu, jeśli miejsce to będzie poza granicą
nieruchomości i uporządkowania tego miejsca niezwłocznie po odebraniu odpadu przez
przedsiębiorcę.
10. Żużel należy gromadzić w osobnych pojemnikach, żużel nie może być gorący.
11. Podmiot prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych obowiązany jest
odbierać odpady w sposób gwarantujący niezmieszanie z innymi rodzajami odpadów zbieranych
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selektywnie. Odpady te należy odbierać z częstotliwością określoną w rozdziale IV i w terminach
określonych w harmonogramach, dostarczanych raz do roku właścicielom nieruchomości.
12. Właściciele/zarządcy nieruchomości/lokalu obowiązani są do przekazywania odpadów zebranych
selektywnie do najbliższego punktu selektywnego zbierania odpadów, w sytuacji, gdy ich
przekazanie w terminie wyznaczonym harmonogramem jest niemożliwe.
13. Zabrania się składowania odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych, a także wynoszenia
ich do koszy ulicznych i podrzucania do pojemników stanowiących cudzą własność.
14. Właściciele nieruchomości obowiązani są do podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej,
przy braku sieci kanalizacyjnej mają obowiązek gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach
bezodpływowych lub oczyszczania poprzez przydomową oczyszczalnię ścieków.
§4
1. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników mają obowiązek uprzątnięcia błota,
śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego
niezwłocznie po ich powstaniu.
2. Przez niezwłoczne uprzątnięcie należy rozumieć uprzątnięcie w dniu powstania zanieczyszczeń,
o których mowa w ust.1.
3.Obowiązek, o którym mowa w ust.1 powinien być realizowany poprzez uprzątnięcie błota, śniegu,
lodu oraz innych zanieczyszczeń w miejsca niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów.
4. Uprzątnięcie błota ,śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń nie może powodować szkód w mieniu
osób trzecich.
5. Obowiązek, o którym mowa w ust.1 dotyczy również usuwania nawisów (sopli) lodu i śniegu
z okapów, rynien i innych części nieruchomości przylegających do chodnika.
§5
1. Mycie nadwozi pojazdów samochodowych poza myjniami dozwolone jest wyłącznie
w następujących miejscach:
1) na terenie nieruchomości niesłużącej do użytku publicznego, tylko pod warunkiem
że wykonywane jest to na utwardzonej ich części przy pomocy środków ulegających
biodegradacji, a powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone
w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, w szczególności ścieki takie nie mogą być
odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi;
2) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych
i specjalnie oznaczonych.
2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się
wyłącznie pod warunkiem:
1) niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego
przeznaczonych,
2) iż naprawa pojazdów samochodowych dotyczy drobnych napraw,
3) iż napraw pojazdów samochodowych nie stwarza uciążliwości dla właścicieli sąsiednich
nieruchomości.
§6
1. Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania
odpadów:
1) worki do prowadzenia selektywnej zbiórki dostarcza właścicielom nieruchomości
operator/przedsiębiorca zaś oni mają obowiązek przyjąć je i zgodnie z przeznaczeniem
używać;
2) właściciel nieruchomości ma obowiązek umieścić je w miejscach gromadzenia odpadów
komunalnych spełniających wymagania §§ 22 i 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690);
3) prowadzenie selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów komunalnych:
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4)
5)
6)
7)

8)

9)
10)

11)

papier, tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma itd.), metal, tworzywa sztuczne –
worek w kolorze żółtym o zabarwieniu przeźroczystym z oznakowanym napisem
„SUROWCE” i numerem budynku,
szkło i odpady opakowaniowe ze szkła – worek w kolorze białym o zabarwieniu
przeźroczystym z oznakowanym napisem „SZKŁO OPAKOWANIOWE” i numerem
budynku,
żużel z kotłów c.o. – pojemnik o min. objętości o której mowa w § 7 ust.2 pkt.1, ppkt. h,
zmieszane odpady komunalne – pojemnik o min. objętości o której mowa w § 7 ust. 2
pkt.1, ppkt. e.
jest obowiązkowe we wszystkich rodzajach zabudowy i wszystkich rodzajach nieruchomości.
odpady organiczne: zielone i kuchenne mają być gromadzone w pojemniku koloru brązowego
o min. objętości, o której mowa w § 7 ust.2 pkt.1, ppkt. g.
przeznaczone do selektywnego zebrania opakowania po żywności i inne, które uległy
zabrudzeniu, należy przed złożeniem do worka umyć.
opróżnione opakowania należy, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, trwale zgnieść przed
złożeniem do worka.
na obszarze zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej odpady zebrane selektywnie odbierane
są przez przedsiębiorcę sprzed nieruchomości; właściciel ma obowiązek w terminie
określonym harmonogramem wystawić je przed wejście na teren nieruchomości lub
pozostawić otwartym ogrodzone miejsce dostępne z ulicy; na obszarach górskich, na których
dojazd samochodu odbierającego odpady do położonych wysoko nieruchomości nie jest
możliwy, ich właściciele mają obowiązek odpady zebrane selektywnie, jak i zmieszane
w wyznaczonych terminach, zwieźć do wyznaczonego miejsca położonego przy drodze, którą
porusza się samochód przedsiębiorcy.
prowadzenie selektywnego zbierania odpadów powstających w gospodarstwach domowych
i nieruchomościach niezamieszkałych: przeterminowanych leków i chemikaliów, w tym farb,
rozpuszczalników, olejów odpadowych itd., zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, w tym wszelkiego rodzaju lamp żarowych, halogenowych,
świetlówek, innego sprzętu będącego na wyposażeniu gospodarstw domowych, mebli i innych
odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych, zużytych
opon, tekstyliów, w tym ubrań, oraz powstających w rodzinnych gospodarstwach rolnych
opakowań po środkach ochrony roślin i nawozach jest obowiązkowe we wszystkich rodzajach
zabudowy;
odpady niebezpieczne z grupy wymienionych w pkt. 8 należy gromadzić, a także przygotować
do odbioru w taki sposób, aby uniemożliwić lub ograniczyć dostęp osób trzecich,
wszelkie frakcje odpadów komunalnych zebrane selektywnie, których przekazanie
operatorowi w terminach określonych harmonogramem było niemożliwe, należy przekazać do
gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów; punkt ten przyjmuje odpady poza
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odpadami: budowlano-remontowymi powyżej 1 m , oponami w ilości powyżej 4szt./rok
nieodpłatnie; do punktu odpady należy dowieźć własnym transportem; informacje dotyczące
lokalizacji punktu oraz godzin jego funkcjonowania dostępne są na stronie internetowej gminy
oraz umieszczone na ulotkach z harmonogramem wywozu odpadów;
przeterminowane leki można dodatkowo oddać w aptece;
ROZDZIAŁ III

Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych
urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
§7
1. Określa się rodzaje i minimalną wielkość pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości:
1) pojemniki muszą spełniać następujące wymagania:
a. odpowiadać wymaganiom zawartym w Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie
oceny zgodności (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2048 ze zm.);
b. spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia
25 października 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania
z odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2005 r. Nr 219, poz. 1858);
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wyglądać estetycznie, być trwałe, powinny być wyposażone w szczelną pokrywę
zabezpieczającą gromadzone odpady przed dostępem robactwa i zwierząt domowych
oraz deszczu i śniegu,
d. nie powinny powodować nadmiernego hałasu w trakcie ich wytaczania i opróżniania
e. ustala się, że objętość pojemników do zbiórki zmieszanych odpadów komunalnych
3
powinna wynosić: 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l, a pojemność kontenerów: 5 m³ i 7 m ;
f. pojemność worków na surowce wtórne powinna wynosić: 60l (dla szkła
opakowaniowego), 100l, 240l (dla surowców pozostałych), dopuszcza się pojemniki
3
700l i 1100 l i kontenery o pojemności 5 m³ i 7 m ;;
g. ustala się, że objętość pojemników do zbiórki odpadów organicznych powinna wynosić:
120 l, 140l, 240 l, 1100 l;
h. ustala się, że objętość pojemników do zbiórki żużlu powinna wynosić: 110 l, 120 l,
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240 l, 1100 l, a kontenerów o pojemności 5 m³ i 7 m ;
2) worki muszą spełniać następujące wymagania:
a. być wykonane z tworzywa o wytrzymałości nie mniejszej niż dla tworzywa LDPE
o grubości minimum 0,02 mm;
b. wyglądać estetycznie, być trwale i czytelnie oznakowane nazwą, numerem telefonu
przedsiębiorcy oraz rodzajem odpadów, jakie być mają do niego zbierane;
Właściciele nieruchomości mają obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki lub kontenery
na odpady komunalne do dnia 1 czerwca 2013 r. o następujących minimalnych pojemnościach
(przy założeniu, że częstotliwości wywozu będą nie mniejsze niż przyjęte w § 8 niniejszego
Regulaminu):
c.

2.

1) dla obszarów zabudowy zagrodowej, jednorodzinnej:
30 l zmieszanych odpadów komunalnych na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik
120 l na każdą nieruchomość,
40 l surowców wtórnych na mieszkańca, jednak co najmniej jeden worek 100 l i 60 l na
każdą nieruchomość,
20 l żużlu (dla nieruchomości z ogrzewaniem CO na paliwo stałe) na mieszkańca, jednak co
najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą nieruchomość,
2) dla żłobków i przedszkoli:
6 l zmieszanych odpadów komunalnych na każde dziecko i pracownika, jednak co najmniej
jeden pojemnik 120 l na każdą nieruchomość,
8 l surowców wtórnych na każde dziecko i pracownika, jednak co najmniej jeden worek 100 l
i 60 l na każdą nieruchomość ,
3 l bio – odpadów na każde dziecko i pracownika, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l
na każdą nieruchomość (przy prowadzeniu żywienia zbiorowego),
8 l żużlu (dla nieruchomości z ogrzewaniem CO na paliwo stałe) na każde dziecko
i pracownika, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą nieruchomość,
3) dla szkół wszelkiego typu:
6 l zmieszanych odpadów komunalnych na każdego ucznia i pracownika, jednak co najmniej
jeden pojemnik 120l na każdą nieruchomość,
8 l surowców wtórnych na każdego ucznia i pracownika, jednak co najmniej jeden worek 100
l i 60 l na każdą nieruchomość ,
3 l bio – odpadów na każdego ucznia i pracownika, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l
na każdą nieruchomość (przy prowadzeniu żywienia zbiorowego),
8 l żużlu (dla nieruchomości z ogrzewaniem CO na paliwo stałe) na każdego ucznia
i pracownika, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą nieruchomość,
4) dla hoteli, pensjonatów itp.:
20 l zmieszanych odpadów komunalnych na jedno łóżko, jednak co najmniej jeden pojemnik
120 l na każdą nieruchomość,
20 l surowców wtórnych na jedno łóżko, jednak co najmniej jeden worek 100 l i 60 l na każdą
nieruchomość,
10 l bio – odpadów na jedno łóżko, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą
nieruchomość (przy prowadzeniu żywienia zbiorowego),
8 l żużlu (dla nieruchomości z ogrzewaniem CO na paliwo stałe) na jedno łóżko, jednak co
najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą nieruchomość,
5) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych, produkcyjnych, urzędów, biur oraz dla
przychodni:
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10 l zmieszanych odpadów komunalnych na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej
jeden pojemnik 120l na każdą nieruchomość,
10 l surowców wtórnych na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden worek 100 l i
60 l na każdą nieruchomość,
5 l bio – odpadów na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik 120l na
każdą nieruchomość,
8 l żużlu (dla nieruchomości z ogrzewaniem CO na paliwo stałe) na każdego zatrudnionego,
jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą nieruchomość,
6) dla lokali handlowych, usługowych i handlowo - usługowych:
2
10 l zmieszanych odpadów komunalnych na każde 10 m powierzchni handlowej, jednak co
najmniej jeden pojemnik 120l na każdy lokal,
2
10 l surowców wtórnych na każde 10 m powierzchni handlowej, jednak co najmniej jeden
worek 100 l i 60 l na każdy lokal,
2
10 l bio – odpadów na każde 10 m powierzchni handlowej, jednak co najmniej jeden
pojemnik 120l na każdy lokal (dla lokali prowadzących handel owocami i warzywami)
2
8 l żużlu (dla nieruchomości z ogrzewaniem CO na paliwo stałe) na każde 10 m powierzchni
handlowej, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą nieruchomość,
7) dla lokali gastronomicznych :
10 l zmieszanych odpadów komunalnych na jedno miejsce konsumpcyjne, jednak co
najmniej jeden pojemnik 120l na każdy lokal,
5 l surowców wtórnych na jedno miejsce konsumpcyjne, jednak co najmniej jeden worek 100
l i 60 l na każdy lokal,
3 l bio – odpadów na jedno miejsce konsumpcyjne, jednak co najmniej jeden pojemnik 120l
na każdy lokal,
8 l żużlu (dla nieruchomości z ogrzewaniem CO na paliwo stałe) na jedno miejsce
konsumpcyjne, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą nieruchomość,
8) dla budynków letniskowych, sezonowych bez numeru:
10 l zmieszanych odpadów komunalnych na jeden domek, na tydzień,
10 l surowców wtórnych na domek, na tydzień, jednak co najmniej 1 worek 60 l na budynek
2
8 l żużlu (dla nieruchomości z ogrzewaniem CO na paliwo stałe) na każde 10 m powierzchni
użytkowej, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą nieruchomość;
9) dla przystanków do rozstawienia na chodnikach, chodnikach przy drogach publicznych,
2
placach, parkingach, itp. miejscach publicznych – 1 kosz uliczny na każde 500 m
powierzchni, przy uwzględnieniu intensywności ruchu użytkowników.
10) w miejscu organizowania imprez masowych, co najmniej jeden pojemnik 120 l oraz worek
2
60 l i 100 l na każde 100 m powierzchni.
11) dla cmentarzy:
5 l balastu na każde 10 miejsc pochówku, jednak co najmniej jeden pojemnik 1100l,
5 l surowców wtórnych na każde 10 miejsc pochówku, jednak co najmniej jeden pojemnik
1100 l,
5 l bio – odpadów na każde 10 miejsc pochówku, jednak co najmniej jeden pojemnik 1100 l.
12) w przypadkach określonych w punktach 6-7, jeśli jest prowadzona działalność spożywcza
lub gastronomiczna, należy dodatkowo na zewnątrz poza lokalem, ustawić w miejscu
ogólnodostępnym dostateczną ilość koszy ulicznych oznakowanych przez właściciela.
ROZDZIAŁ IV
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§8
1. Ustala się następującą częstość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości
i terenów przeznaczonych do użytku publicznego:
1) z obszarów zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej:
a. odpady zmieszane – jeden raz w miesiącu ;
b. zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne – jeden raz
w miesiącu;
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)
10)

11)

12)

c. żużel z kotłów c.o. – jeden raz w miesiącu;
d. pozostałe zbierane selektywnie wymienione w § 6 pkt. 8 – raz na pół roku;
z żłobków i przedszkoli:
a. odpady zmieszane – jeden raz w miesiącu;
b. zbierane selektywnie papier, tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne – jeden raz
w miesiącu;
c. odpady organiczne – dwa razy w miesiącu;
d. żużel z kotłów c.o. – w sezonie grzewczym jeden raz w miesiącu;
e. pozostałe zbierane selektywnie wymienione w § 6 pkt. 8 – raz na pół roku;
ze szkół wszelkiego typu
a. odpady zmieszane – jeden raz w miesiącu;
b. zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne – jeden raz
w miesiącu ;
c. odpady organiczne – dwa razy w miesiącu;
d. żużel z kotłów c.o. – w sezonie grzewczym jeden raz w miesiącu;
e. pozostałe zbierane selektywnie wymienione w § 6 pkt. 8 – raz na pół roku;
z hoteli, pensjonatów itp:
a. odpady zmieszane –jeden raz w miesiącu;
b. zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania –
jeden raz w miesiącu;
c. odpady organiczne – dwa razy w miesiącu;
d. żużel z kotłów c.o. – jeden raz na miesiąc;
e. pozostałe zbierane selektywnie wymienione w § 6 pkt. 8 – raz na pół roku;
z zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych, urzędów, biur oraz z przychodni:
a. odpady zmieszane – jeden raz w miesiącu;
b. zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania –
jeden raz w miesiącu;
c. odpady organiczne – jeden raz w miesiącu;
d. żużel z kotłów c.o. – jeden raz w miesiącu;
e. pozostałe zbierane selektywnie wymienione w § 6 pkt. 8 – raz na pół roku;
z lokali handlowych, usługowych i handlowo – usługowych:
a. odpady zmieszane – jeden raz w miesiącu;
b. zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania –
jeden raz w miesiącu;
c. żużel z kotłów c.o. – jeden raz w miesiącu;
d. pozostałe zbierane selektywnie wymienione w § 6 pkt. 8 – raz na pół roku;
z lokali gastronomicznych:
a. odpady zmieszane – jeden raz w miesiącu;
b. zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania –
jeden raz w miesiącu;
c. odpady organiczne – dwa razy w miesiącu;
d. żużel z kotłów c.o. – jeden raz w miesiącu;
e. pozostałe zbierane selektywnie wymienione w § 6 pkt.8 – raz na pół roku
z budynków letniskowych, sezonowych bez numeru:
a. odpady zmieszane – jeden raz w miesiącu;
b. zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania –
jeden raz w miesiącu;
c. pozostałe zbierane selektywnie wymienione w § 6 pkt. 8 – raz na pół roku;
opróżnianie koszy ulicznych, na przystankach - jeden raz w tygodniu;
z miejsc organizowania imprez masowych najpóźniej w następnym dniu po zakończeniu
imprezy, chyba, że jest to dzień wolny od pracy, w następnym dniu roboczym, po dniu wolnym
(po uzgodnieniu telefonicznym)
z terenu cmentarza:
a. odpady zmieszane – jeden raz w miesiącu;
b. zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania –
jeden raz w miesiącu;
c. odpady organiczne – jeden raz w miesiącu;
odpady wielkogabarytowe odbierane będą z maksymalną częstotliwością dwa razy w roku
(wiosna, jesień).
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§9
Organizatorzy imprezy masowej są zobowiązani do wyposażenia miejsca, na którym ona się
odbywa, w jeden pojemnik o pojemności 120 l na 50 osób uczestniczących w imprezie oraz w szalety
przenośne w liczbie jeden szalet na 100 osób uczestniczących w imprezie, jeżeli czas jej trwania nie
przekracza 4 godzin; jeśli jest on dłuższy – liczby te należy zwiększyć o 50% w stosunku do
podanych wyżej, na każde następne 4 godziny trwania imprezy.
§ 10
Właściciele nieruchomości niemający możliwości włączenia jej do systemu kanalizacji sanitarnej
zapewniają dostosowanie zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe do ilości osób
korzystających z tych urządzeń, w taki sposób by opróżnianie następowało stosownie do potrzeb, bez
dopuszczenia do przepełnienia. Podobnie przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi
zostać dopasowana do ilości osób korzystających z tego urządzenia w sposób zapewniający
uzyskanie prawidłowego stopnia ich oczyszczania określonego w przepisach odrębnych.
§ 11
Ustala się standardy utrzymania pojemników oraz miejsc zbierania i gromadzenia odpadów przed
ich odebraniem przez przedsiębiorcę w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym
i technicznym:
1) właściciel nieruchomości odpowiada za utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie
technicznym i sanitarnym. Utrzymanie stanu technicznego i sanitarnego pojemników
właściciel nieruchomości może zlecić przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne;
2) pojemnik po jego opróżnieniu nie powinien wydzielać nieprzyjemnych zapachów;
3) pojemnik nie powinien być uszkodzony lub pozbawiony jakiejś części, np. pokrywy;
4) miejsca gromadzenia odpadów komunalnych powinny być zabezpieczone przed zalewaniem
odpadów przez wody opadowe i dostępem osób trzecich; dostęp do nich powinny mieć
wyłącznie osoby mające obowiązek odbierania z nich odpadów komunalnych;
5) miejsca gromadzenia odpadów należy utrzymywać w stanie czystości, poprzez ich zamiatanie
i uprzątanie.
§ 12
Ustala się zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów
i gromadzenia nieczystości płynnych:
1) podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględniać
przepisy § 22 i 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75,
poz. 690; z 2003 r. Nr 33, poz. 270 i z 2004 r. Nr 109, poz. 1156);
2) na terenie nieruchomości pojemniki na odpady należy przetrzymywać w miejscu
wyodrębnionym dostępnym dla pracowników przedsiębiorcy bez konieczności otwierania
wejścia na teren nieruchomości lub gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu
odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren
nieruchomości; dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu
uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach;
3) Jeżeli miejscem opróżniania pojemników na odpady stałe nie jest miejsce ich ustawienia, to
zachowanie porządku i czystości w takim miejscu należy do przedsiębiorcy odbierającego
odpady stałe.
4) W przypadku nieterminowego wywozu odpadów, co spowodowało nadmierne ich
nagromadzenie również poza pojemnikami, uprzątnięcie miejsca ustawienia pojemników
należ do przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne.
5) Dopuszcza się ustawienie pojemników na odpady stałe w miejscu wydzielonym na terenie
innej nieruchomości, po otrzymaniu zgody jej właściciela i przy spełnieniu powyższych
obowiązków.
6) w miejscach publicznych (przystanki, chodniki przy drogach publicznych, place itp.) odpady
komunalne powinny być gromadzone w koszach ulicznych. Obowiązek ustawienia koszy
ulicznych i ich opróżniania spoczywa na: gminie – w miejscach publicznych, na terenach
w obrębie granicy administracyjnej gminy,
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7) szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą
być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego
przedsiębiorcy w celu ich opróżnienia.
§ 13
Ustala się zasady zachowania bezpieczeństwa podczas eksploatacji pojemników do gromadzenia
odpadów komunalnych i zbiorników bezodpływowych. Nieprzestrzeganie tych wymogów może
spowodować odmowę odbioru odpadów i zgłoszenie tego faktu gminie:
1) zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu,
gorącego popiołu, żużla, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych,
przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych
odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych aniżeli komunalne pochodzących
z działalności gospodarczej;
2) zabrania się spalania w pojemnikach i koszach na odpady, jakichkolwiek odpadów;
3) do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki papieru, tektury
opakowaniowej i nieopakowaniowej, tworzyw sztucznych, metali nie wolno wrzucać:
a) opakowań z zawartością np. z żywnością, wapnem, cementem,
b) kalki technicznej,
c) prospektów, foliowanych i lakierowanych katalogów;
d) tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii,
e) nieumytych opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach
i lakierach,
f) opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych,
g) metali łączonych z innymi materiałami, np. gumą
4) do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki szkła opakowaniowego nie
wolno wrzucać:
a) ceramiki (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki),
b) luster,
c) szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości,
d) szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone),
e) szyb samochodowych;
5) zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z obornika do
zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są nieczystości płynne pochodzenia
bytowego.
6) zabrania się składowania odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych, a także
wynoszenia ich do koszy ulicznych i podrzucania do pojemników stanowiących cudzą
własność.
ROZDZIAŁ V
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 14
1. Właściciele nieruchomości w celu zwiększenia ilości zbieranych selektywnie odpadów
niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych obowiązani są do oddzielnego
gromadzenia tych odpadów i dostarczania do punktu selektywnego gromadzenia odpadów, bądź do
punktów zbiórki wyznaczonych na terenie gminy.
2. W celu ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji dopuszcza się
kompostowanie odpadów roślinnych powstających na terenie nieruchomości we własnym zakresie
i na własne potrzeby, a w przypadku braku możliwości ich kompostowania na miejscu przez
właściciela nieruchomości, należy dostarczyć do punktu selektywnego gromadzenia odpadów
komunalnych.
3. Właściciele nieruchomości w celu ograniczenia możliwości powstawania odpadów komunalnych
obowiązani są do minimalizowania używania jednorazowych toreb (opakowań).
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ROZDZIAŁ VI
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przez zagrożeniem
lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do
wspólnego użytku.
§ 15
1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi.
2. Właściciel zwierzęcia, które zanieczyściło tereny przeznaczone do użytku publicznego,
w tym drogę lub chodnik, obowiązany jest do uprzątnięcia zanieczyszczenia. Przepis ten
obowiązuje również w sytuacji zanieczyszczenia nieruchomości nie stanowiących
własności właściciela zwierzęcia.
3. Zabrania się wypuszczanie psów bez nadzoru, poza teren nieruchomości stanowiącej
własność właściciela zwierzęcia. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone jedynie
w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko w przypadku, gdy właściciel psa
sprawuje pełną kontrolę nad jego zachowaniem, a pies pozostał w kagańcu.
4. Zabrania się wyprowadzania psów na tereny przeznaczone na place zabaw i do piaskownic.
5. Usuwanie zwłok zwierząt domowych wykonuje się poprzez przekazanie tego obowiązku
przedsiębiorcy wykonującemu usługi odbioru lub unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych
i posiadającemu stosowne zezwolenie w zakresie gospodarki odpadami weterynaryjnymi.
ROZDZIAŁ VII
Wymagania utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej.
§ 16
1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane pod
warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszej uchwale.
2. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany :
1) zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i
nieczystości w sposób zgodny z prawem,
2) nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenu nieruchomości,
3) nie dopuszczać do powstawania wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub
nieruchomościach sąsiednich uciążliwości takich jak: hałas, odór.
ROZDZIAŁ VIII
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§ 17
1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania deratyzacji na terenie swojej
nieruchomości w każdym przypadku wystąpienia zaszczurzeń.
2. Obowiązkowej deratyzacji podlegają w szczególności :
a) obiekty użyteczności publicznej,
b) zakłady produkujące żywność,
c) zabudowania gospodarcze,
3. Deratyzację na obszarach wymienionych w ust. 2 przeprowadza się dwa razy w roku, w okresie
wiosennym i jesiennym

10

