
UCHWMA NR XXI!! 1 127 106 

z dnia 22 rnarca 2006 r. 

Rady Gminy i Miasta lzbica Kujawska 

w sprawie Regularninu utrzyrnania czystosci i porzqdku na terenie 

Grniny i Miasta !zbica Kujawska 

Na podstawie art. 18 usi. 2 pkt 15 oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 8 rnarca 1990 r. o 

sarnorzqdzie grninnyrn (tekst jednolity, Dz. U. z 2001 r .  Nr 142, poz. 1591 z pokn. 

zrn.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzyrnaniu czystosci i 

porzqdku w grninach ( Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ), po zasiggnigciu opinii 

Panstwowego~~Powiatowego lnspektora Sanitarnego, Rada Grniny i Miasta w lzbicy 

Kujawskiej uchwala co nastepuje: 

9 1. Szczeg6towe zasady utrzyrnania czystokci i porzqdku na terenie Grniny i Miasta 

lzbica Kujawska okreSlone sq  w Regularninie utrzyrnania czystoSci i poqdku 

na terenie Grniny i Miasta lzbica Kujawska stanowiqcym zatqcznik do niniejszej 

uchwaly. 

5 2. BieZqce prowadzenie kontroli w zakresie realizacji postanowien powyiszego 

Regularninu utrzyrnania qstoSci i porzqdku na terenie Grniny i Miasta 

lzbica Kujawska powierza sigBurmistmi Grniny iMiasta. 

5 3. Uchwala w wchodzi w iycie po uptpwe 14 dni od ogtoszenia w Dzienniku 

Ur~dowyrn Wojew6dztwa Kujawsko - Pornorskiego. 

5 4. Z dniern wejscia w iycie niniejszej Uchwaly traci rnoc obowiqzujqca Uchwala 

nr XX1111115/97 z dnia 22 rnarca 1997 r. Rady Grniny i Miasta lzbica Kujawska. 



Zalqcznik do uchwaty nr XXlll I 127 106 z dnia 22.03.2006 

Rady Gminy i Miasta w lzbicy Kujawskiej 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOSCI I PORZ&DKU 
NA TERENIE GMlNY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA 

ROZDZIAL I 

Postanowienia ogolne 

§ 1. 

Okresla sig szczeg&we zasady utrzymania ~ystosci  i porzqdku na terenie Gminy i Miasta lzbica 

Kujawska, a w szczegolnosci: 

1. wymagania w zakresie utrzymania czystosci i pomdku na terenie nieruchomosci; 

2. rodzaje i minimalnq pojemnoSC urzqdzeh przeznaczonych do zbierania odpadow kornunalnych; - 
3. czgstotliosC i sposob pozbywania sig odpadixv komunalnych i nieczystosci ciekiych z terenu 

nieruchomosci oraz terenow przeznaczonych do u j t k u  publicznego; 

4. maksyrnalny poziom odpad6.v kornunalnych ulegajqcych biodegradayi dopuszczonych do 

skiadowaniq na skkdowiskach odpadh; 

5. inne wymagania wynikajqce z gminnego planu gospodarki odpadami; 

6. obowiqzki osob utqfmujqcych m.erzgta domowe; 

7. wyrnagania odnosnie utfzymywania Zwjetzq? gospodarskich na terenach wylqczonych z produkcji 

rolniczej; 

8. wymagania odnosnie utrzyrnywania zwierzqt gospodarskich na terenach wy@czonych z produkcji 

rolninej; 

§ 2. 

Ilekroc w uchwale jest mowa o: 

1. ustawie - nalezy przez to rozumiek ustawq z dnia 13 wrzesnia 1996 roku o utrzymaniu czystosci i 

porzqdku w gminach (Dz. U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622 z pozn. zm.); 

2. n i e ~ c h o m o ~ c i  - naleiy ptzez to rozumiek, zgodnie z art. 46 § 1 kodeksu cywilnego, czgsc 

powierzchni ziemi stanowiqcq odrgbny przedmiot wfasnosci, jak rowniei budynki Male  z gruntem 

zwiqzane lub czqsc takich budynkow; 

3. wlaScicielach nieruchomoSci - nalezy plzez40 rozumiec take wsp&ia5cicieli, uiytkownikow 

wieczystych, oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadajqce nieruchomoSci w zarzqdzie lub 

uiytkowaniu, a take inne podmioty vdadajqce nieruchomosciami majqce obowiqzek realizowac 

obowiqzki w zakresie utrzymania czystosci i porzqdku, przy czym: 

na terenie budowy wykonywanie obowiqzkow wlasciciela nieruchomoSci naleiy do wykonawcy 

robot budowlanych; 

na terenie wydzielonych krawc+inikim lub oznakowaniem poziomym, torowisk pojazd6w 

szynowych oraz przystankbw komunikacyjnych obowiqzki uprzqtnigcia i pozbycia sig Mota, 



:n!equ, ioog i rnnych zanieczyszczen, naleiq do przedsiebiorcow vty?kujqcych !ereny sluiaLce 

liomunikac!i pub!icz-ej; 

na drsgach publicznych obowiazki utrzymania czystosci i porza,dku, 2 takie zbieranie i p o z b ~ ~ ~ ~ i i  

s!e odpadew rgromadzonych w urzqdzeniach dn !ego pzeznaczon)yh oraz utrzymanie tych 

unaLdzen w cdpowiednim stanie sanitarny~n, porzaLdkowym i technicznyq, pozbywanie sig btota, 

sniegu, lodu i innych zanieczyszczen uprzqtnietych z chodnikow przez wiascicieli nieruchomosci 

przylegtych do drogi publicznej, uprzqtniecie i pozbycie si? EoB, sniegu, lodu i innycr! 

zanieczyszczen z chodnikow, jezeli zarzqd drogi pobiera opiaty z tytufu postoju lub parkowania 

pojazdow na takim chodniku, naleiq do zarzqdu drogi; 

na terenach pozostaiyrrh obowiqzki utrzymania czystosci i porzqdku naleiq do gminy, do 

obowiqzkow gminy naleiy t a k e  uprzqtniqcie i pozbycie sig btota, sniegu, lodu i innych 

zanieczyszczeri z chodnikow, jeieli gmina pobiera optaty z tytuiu postoju lub parkowania pojazdow 

samochodowych na takim chodniku oraz zbieranie i pozbycie sig odpadow zgromadzonych w 

urzqdzeniach do tego przeznaczonych umieszczonych na tym chodniku i utrzymanie tych urzqdzen 

w odpowiednim stanie sanitarnym, porzqdkowym i technicznym; 

4. najemcachlwla5ciciehh lokalu - nalezy przez to rozumiec najemcow lub wiascicieli lokali 

mieszkalnych i uiytkowych, ktorzy, w celu posiadania moiliwosci uzyskania indywidualnych 

zniiek w oplatach za selektywny odbior odpadow, podpisali z podmiotem uprawnionym 

indywidualne umowy na odbior odpadbw; 

5 .  umowach - naleiy przez to rozumiec umowy, rozumiane zgodnie z tresciq art. 6. ust. 1 ustawy, 

podpisane z podmiotem uprawnionym przez wlascicieli nieruchomosci oraz najemcow/wtascicieli 

lokali; 

6. indywidualnych kontach - nalezy przez to rozumiec prowadzony przez podmiot uprawniony 

rejestr umow z wtascicielami nieruchomosci lub najemcami/wlascicielami lokali, w ktorym na 

bieiqco odnotowyana jest masa wyselekcjonowanych i przekazanych podmiotowi 

uprawnionemu przez wtaScicieli nieruchomosci lub najemcow/wtascicieli lokali, odpadow; 

indywidualne konta nie sq prowadzone dla wtascicieli n i e~~homosc i  prowadzqcych na nich 

dzialalnosc gospodarczq; jeieli na terenie nieruchomosci wtasciciel zamieszkuje i prowadzi 

dziatalnosc gospodarczq, jest zobowiqzany podpisac z podmiotem uprawnionym dwie odrqbne 

umowy i do odrqbnych urzqdzen sktadac odpady komunalne; 

7. gomych stawkach oplat - naleiy przez to rozumiec zgodne z tresciq art. 6 ust. 2. ustawy gorne 

stawki oplat ponoszonych przez wlascicieli nieruchomosci lub najemcowlw!ascicieli lokali za 

ustugi, podmiotow uprawnionych, w zakresie pozbywania sig zebranych na terenie nieruchomosci 

odpadh  komunalnych oraz nieczystosci ciekiych; 

8. Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (dalej: KPGO ) - nalezy rozumiec przez to dokument 

przyjqty przez Radq Ministrow zgodnie z tresciq art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628) i ogloszony w Monitotze Polskim z 2003 r. Nr 11, poz. 

159 z dnia 28 lutego 2003, 

9. stawkach optat - naleiy rozumiec ptzez to wysokosc oplat uiszczanych przez wiasciciela 

nieruchomosci lub najemq/wiasciciela lokalu, podmiotowi uprawnionemu za odbior odpadow 
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komuna!nych, przeliczonych na jednq zamieszkaiq osobg w skali roku i miesiqca, kterych 

?niysokoSL skalkulowana jest z uwzs!~dnieniem: ilosci nytwarzanych przez jednq osobe odpadow, 

kosztow ich odbioru, transportu, selekcji, odzysku, recyklingu, kompostowania, sktadowaniz, 

spa!ania i innych form unieszkolliwiania odpadow, nie \.wytqczajqc kosztow budowy instaiacji. 

urza,dzen i obiektow, kosztow ich eksploatacji, zamkniecia, likwidacji, rekultywacji, monitoringu, 

dozorowania oraz ewentualnych odszkodowan wyniklych z faktu realizacji obiektu lub kosztow 

zabezpieczenia roszczei; podmiot uprawniony zobowiqzany jest do pornniejszania stawek oplat o 

wplywy uzyskiwane z opiat produktowych z wojewodzkiego funduszu ochrony Srodowiska i 

gospodarki wodnej, w p m  uzyskane na mocy umow podpisanych z organizacjami odzysku, 

i 
wpiywy uzyskane ze sprzedazy niektorych surowcbw wtornych oraz wpiywy uzyskane od 

samorzqdu z tytuiu doptat do selektywnej zbiorki i odbioru; iloSC odpadow wytwarzanych w 

I 
przeciqgu roku przez jednq osobe, oszacowana jest osobno dla obszarow wsi i miast, przy czym 

pierwsze oszacowanie dokonane zostalo w oparciu o dane zawarte w KPGO; 

stawka opiaty jest naliczana na kazdq z osob faktycznie zamieszkujqcych nieruchomosC; ustalenie 

I -~ 
faktu zamieszkania dokonywane jest w oparciu o ewidencje ludnosci, a gdy stan faktyczny lub 

deklarowany odbiega od jej zapisow, w oparciu o oswiadczenia dascicieli weryfikowane wywiadem 

I srodowiskowym; nieruchomoSci o charakterze ietniskowym, sluiqce pobytowi czasowemu, sq 

traktowane jako zamieszkaie sezonowo, a ich Wasciciele majq obowiqzek uiszczac oplatg za caly 

I czas trwania sezonu jaki w danym regionie obowiqzuje, odniesionq do ilosci osob, dla ktorej pobytu 
I 

niehlchomoic jest przystosowana; 

w stawce opiaty wkalkulowane sq  koszty odbioru i kompostowania odpadow zielonych 

pochodzqcych z nieruchornosci posiadajqcych ogrod nie wiqkszy niz najnizsza przecigtna wielkoSC 

ogrodu w ktorejs z miejscowosci gminy; wiasciciele ogrodow wiqkszych sq obowiqzani uisciC opiatg 

proporcjonalnie wyzszs w stawce opiaty wkalkulowane sq rowniez koszty odbioru odpadow 

budowlanych z remontow, na ktore nie jest wymagane pozwolenie na budowg; odbior odpadow 

budowlanych z pozostaiych remontow podlega odrgbnej oplacie; 

- 10.stawkach oplat za rns - nalezy przez to rozumiet stawki opiat odniesione do jednostki objetosci 

odpadow; w oparciu o nie oraz o objgtosc koniecznych do ich zebrania urzqdzeri, a wigc 

pojemnikow i kublow na odpady, naliczane bgdq oplaty za odbior odpadow komunalnych z 

nieruchomosci nie bgdqcych mieszkalnymi, ktorych wlascicielami sq podmioty prowadzqce 

dzialalnosc gospodarczq oraz inne podmioty nie prowadzqce dzialalnosci gospodarczej, 

instytucje, niebqdqce mieszkancarni; 

1l.zniikach w oplatach - naleiy przez to rozumiet, zgodne z tresciq art. 6 ust. 4 ustawy, zniiki, w 

stosunku do gomych stawek oplat, udzielane w roku nastgpnym, wkscicielom nieruchomosci oraz 

najemcomiwlascicie!om lokaii, w zamian za zarejestrowanq na indywidualnych kontach, mase 

odpadow zebranych i odebranych w sposob selektywny w roku poprzednim; 

wysokosk zni lek uzalezniona jest od osiqgnigtego, w sposob indywidualny, poziomu selekcji; 

rnaksymalna wysokost znizek udzielana jest wiascicielom nieruchomosci oraz 

najemcom/wlascicielom lokali, w zamian za uzyskanie maksymalnego, przewidzianego w danym 

okresie w gminnym planie gospodarki odpadami, poziomu selektywnej zbiorki i odbioru; 



zniiki  w ep!l-tach sq udzielane za uzyskanie nastgpujqcych Srednich poziomow selekcji: 

od 50% do 75O/0 maksymalnego, przewidzianego w danym okresie w gminnyrr! planie gcspodarki 

odpadami, poziomu selektywnej zbiorki i odbioru - zniika w wysokosci 20% od peinej oplaty za 

odb!6r odpad6w niese!ekcjonow?nych, 

od 76% do 99% poziomu jw. - zniika w wysokosci 30°/o, 

od 100% poziomu jw. - zniika w wysokosci 40%; 

zniiki nie przysiugujq podmiotom gospodarczym przekazujqcym podmiotowi uprawnionemu do 

odbioru odpady komunalne; 

12,poziomach selekcji - nalezy przez to rozumiec, zgodnie z docelowymi zapisami KPGO, i e  w 

kolejnych latach gminy powinny od jednej osoby odbieraC selektywnie nastepujqce ilosci 

odpadow: 

a) kuchennych ulegajqcych biodegradacji: 

0 w miastach w roku 2006 - 5 kg, w 2007 - 15 kg, w 2008 - 30 kg, w 2009 - 45 kg, w 2010 - 

60 kg. 

0 na wsi w roku 2006 - 2 kg, w 2007 - 4 kg, w 2008 - 7kg, w 2009 - 10 kg, w 2010 - 13 kg; 

b) opakowan z papierem, tekturq, tekstyliami i metalami: 

O w mies~ie w roku 2006 - 59 kg, w roku 2007 - 108 kg, 

0 na wsi w roku 2006 - 23 kg, w roku 2007 - 36 kg; 

c) odpadow w~elkogabarytowych 

O w rniesc~e w roku 2006 - 6 kg, w roku 2007 - 8 kg, w roku 2008 - 10 kg, w roku 2009 - 12 

kg, w roku 2010 - 15 kg, w roku 2011 - 17 kg, w roku 2012 - 19 kg, w roku 2013 - 20 kg, 

w roku 2014 - 21 kg, 

0 na w s ~  w roku 2006 - 4 kg, w roku 2007 - 5 kg, w roku 2008 - 6 kg, w roku 2009 - 8 kg, w 

roku 2010 - 10 kg, w roku 2011 - 11 kg, w roku 2012 - 12 kg, w roku 2013 - 13 kg, w roku 

2014- 14 kg, 

d) odpadow budowlanych 

- w rnlescle w roku 2006 - 9 kg, w roku 2007 - 14 kg, w roku 2008 - 20 kg, w roku 

2009 - 26 kg, w roku 2010 - 32 kg, w roku 201 1 - 39 kg, w roku 2012 - 46 kg, w 

roku 2013 - 54 kg, w roku 2014 - 62 kg, 

- na w s ~  w roku 2006 - 9 kg, w roku 2007 - 14 kg, w roku 2008 - 20 kg, w roku 2009 - 
26 kg, w roku 2010 - 32 kg, w roku 2011 - 39 kg, w roku 2012 -46 kg, w roku 2013 

- 54 kg, w roku 2014 - 62 kg, 

e) odpadow niebezpiecznych: 

O w mieicie w roku 2006 - 0,45 kg, w roku 2007 - 0,70 kg, w roku 2008 -6,95 kg, w roku 2009 

- 1,2 kg, w roku 2010 - 1,5 kg; 

O na wsi w roku 2006 - 0,3 kg, w roku 2007 - 0.8 kg, w roku 2008 - 1,3 kg, w roku 2009 -1,8 

kg, w roku 2010 - 2,4 kg; 

13 irednim poziornie selekcji - naleiy przez to rozumiek sredniq arytmetycznq uzyskanych przez 

wiasciciela nieruchomosci lub najemc@w+asciciela lokalu poziomow selekcji dla, wymienionych w 

ust. 12 poszczegolnych strumieni odpadow podlegajqcych selekcji; obliczana jest ona jako suma 



procentnwych wartosci uzyskanych w poszczeg6lnych strumieniach wynik6w se!ekcji 

zaplanowanych na dany rok, podzielona przez iloSe strumieni czyli piec i podzielona pzez iloSc 

zarnieszkatych na terenie nieruchornosci osob, a wiec: 

vn6r 

( d + R + C + D - b E ) * l O O  - 
5 ° F  

A-ilosk kg wyselekcjonowanych odpadibv kuchennych dzielona przez zaplanowany do osiqgniecia w 

danyrn roku poziom odbioru selektywnego, 

B-ilosc kg wyselekcjonowanych odpadow opakowaniowych dzielona przez zaplanwany do 

osiqgnigcia w danym roku poziom odbioru selektywnego, 

C-ilosc kg wyselekcjonowanych odpadow wielkogabarytowych dzielona przez zaplanowany do 

osi-nigcia w danym roku poziorn odbiow selektywnego, 

D-ilosc kg wyselekcjonowanych odpadow budowlanych dzielona przez zaplanowany do osiqgnigcia 

w danym roku poziorn odbioru selektywnego, 

E-ilosc kg wyselekcjonowanych odpadow niebezpiecznych dzielona przez zaplanowany do 

osiqgniqcia w danym roku poziorn odbiow selektywnego, 

F-ilosc osob zamieszkatych na terenie nieruchornosci; 

14.odpadach kornunalnych - naleiy przez to rozurniec odpady powstajqce w gospodarstwach 

domowych, a t a k e  odpady nie zawierajqce odpadow niebezpiecznych pochodzqce od innych 

wytworcow odpadh, ktore ze wzglcdu na swoj charakter lub sktad sq podobne do odpadow 

powstajqcych w gospodarstwach dornowych; 

15odpadach wielkogabarytowy~h - naleiy przez to rozumiec jeden ze stwmieni odpadow 

kornunalnych wymienionych w KPGO, charakteryzujqcy sig tym, i e  jego sktadniki, ze wzglgdu na 

swoje rozrniary i rnasq, nie rnogq byc urnieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do 

zbierania odpadow kornunalnych; 

16.odpadach ulegajqcych biodegradacji - naleiy przez to rozurniec odpady kuchenne, odpady 

zielone, papier i rnakulaturq nieopakowaniowe, opakowania z papieru i tektury, tekstylia, oraz 

czgsc, z drewna, odpadow wielkogabarytowych i budowlanych, wymienione w KPGO posrod 18 

stwmieni skiadajqcych siq na odpady komunalne; 

17odpadach zie!onych - naleiy przez to rozurniec frakcjq odpadow ulegajqcych biodegradacji, 

powstajqcych w wyniku pielegnacji i uprawy ogrodow i terenow zielonych; 

18.odpadach opakowaniowych - naleiy przez to rozurniec opakowania z papiew i tektury, 

opakowania wielomaterialowe, opakowania z twozyw sztucznych, opakowania ze szkta, 

opakowania z blachy stalowej i opakowania z aluminium, wyrnienione w KPGO posrod 18 

stwmieni sktadajqcych sig na odpady kornunalne; 

19.odpadach budowlanych - rozumie siq przez to frakcje odpadow pochodzqcych z remontow i 

budowwymienionq w KPGO poirod 18 stwrnieni sktadajqcych sig na odpady kornunalne; 

20.odpadach niebezpiecznych - rozurnie sig przez to frakcjq odpadow niebezpiecznych w 

rozurnieniu ustawy o odpadach, wyrnienionq w KPGO posrod 18 strumieni skladajqcych sig na 

odpady kornunalne, a wigc np.: baterie, akumulatory, swietlowki, resztki farb, lakierow, 
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rozpuszcza!nik6w, Srodkow do impregnacji drewna, olejaw mineralnych i syntetycznych, henzyn, 

lekow, opakowania po srodkach ochrony roslin i nawozach, opakowania po aerozo!ach, zutyte 

opatrunki. Zgodnie z zapisami KPGO, jednostkami wdraiajqcym system gospodark! 

prze!ermino\n!anymi srodkami farmaceutycznymi s q  gminy; 

2 ln ieczysto~ciach cieklych - na!ezy przez to rozumiec scieki gromadzone przejsciowo w 

I zbiornikach bezodplywowych; 
I 

ZZ.zbiomikach bezodplywowych - na!eiy przez to rozumiec instalacje i urzqdzenia przeznaczone 

1 do gromadzenia nieczystosci ciektych w rniejscu ich powstania; 

23.stacjach zlewnych - naleiy przez to rozumiec instalacje i urzqdzenia zlokalizowane przy 

I kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach sciekow sh~iqce do przyjmowania 

nieczystosci ciektych dowoionych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia; 

I 24.lokalnychlrnobilnych punktach odbioru selektywnego (LPOS) - naleiy przez to rozumiec, 

zlokalizowane w miastach, na osiedlach o zabudowie wielorodzinnej, specjalnie w tym celu 

1 
przygotowane i wyposazone pomieszczenia lub wolno stojqce obiekty, czynne codziennie lub co 

kilka dzien, w okreslonych godzinach, w ktorych mieszkancy tych osiedli mogq przekazywac 

podmiotowi uprawnionemu, wyselekcjonowane odpady kuchenne i zielone oraz, osobno, iqcznie 

1 opakowania z papieru i tektury, opakowania wielomateriatowe, opakowania z tworzyw sztucznych, 

opakowania ze szkta, opakowania z blachy stalowej i opakowania z aluminium, a takie odpady 

1 niebezpieczne i w ustalonych harmonogramem terminach, wielkogabarytowe, w ktorych 

zatrudniony pracownik rejestruje na indywidualnych kontach mieszka~cow/wlascicieli 

I nieruchomosci ilosC odebranych, wyselekcjonowanych odpadow; 

25.hamonograrnie - naleiy przez to rozumiec harmonogram odbioru odpadow komunalnych na 

I terenie Gminy i Miasta lzbica Kujawska stanowiqcy zatqcznik nr 1 do Regularninu utrzymania 
.I 

czystosci i porzqdku na terenie Gminy i Miasta lzbica Kujawska 

26.podmiotach uprawnionych - naleiy przez to rozumieC przedsiqbiorstwa bqdqce grninnymi 

jednostkami organizacyjnymi lub podmiotami posiadajqcymi wydane przez burmistrza, organ 

wykonawczy jednostki pomocniczej lub organ jednostki albo podrniotu, o ktorym mowa w art. 9 

ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym, wa2ne zezwolenie na prowadzenie 

dzialalnosci w zakresie: 

a) odbierania odpadow komunalnych od wtascicieli nieruchomosci, 

b) oproiniania zbiornikow bezodplywowych i transportu nieczystosci ciekiych, 

c) ochrony przed bezdomnymi zwierzgtami, 

d) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierzqt, a t a k e  grzebowisk i spalami zwbk 

zwierzqcych i ich czgsci; 

27.zabudowie wielorodzinnej - naleiy przez to rozumiec zabudowg budynkami 

wielornieszkaniowymi i wielolokalowyrni, o wielu wejsciach, liczqcymi wiecej niz trzy kondygnacje 

mieszkalne (parter, pierwsze i d ~ g i e  piqtro), ktore mogq byc pdqczone ze sobq i w ten sposob 

tworzyc zabudowg z wieloma wejsciami; 

28.zabudowie jednorodzinnej - naleiy przez to rozumiec budynki wolnostojqce z jednym wejsciern, 

mieszczqce co najwyiej kilka lokali mieszkalnych, budynki w zabudowie szeregowej, budynki 

6 



wo!nostojqce z dwoma wejsciami; mieszczqce co najwyzej kilkanascie lokali mieszkalnych; liczqce 

do trzech kondygnacji rnieszkalnych (parter, piewsze i drugie pigtro) plus poddasze uzytkowe: 

29.chowie zwierzqt - rozurnie sie przez to wszelkie formy posiadania zwierzqt gospodarskich bez 

wzg!edu na tytu! prawny oraz sposob ich utrzymp!ania i ~Zytitowania; 

30 zwierzqtach domowych - nalezy przez to rozumieC zwierzgta tradycyjnie pnebylvajqce wraz z 

cziowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez cztowieka 

w charakterze jego towarzysza, a w szczego!noSci: psy, koty, ptaki egzotyczne, chomiki, swinki 

morskie, ryby i zolwie hodowane w akwarium oraz inne zwierzgta uznane za nadajqce sig do 

trzyrnania w mieszkaniach w celach niehodowlanych; 

3l.zwierzqtach gospodarskich - naleZy przez to rozumiec zwierzgta utrzymywane w celach 

hodowlanych i produkcyjnych, a w szczegolnosci: konie, bydjo, swinie, owce, kozy, kury, kaczki, 

gqsi, gotgbie, indyki, perliczki, strusie, kroliki, nutrie, norki, lisy, tchorzofretki, ryby hodowlane, 

pszczdy oraz inne zwierzgta w rozumieniu przepisow o organizacji hodowli i rozrodzie zwierzqt 

gospodarskich; 

32.zwierzgtach bezdomnych - naleiy przez to rozumiec zwierzgta domowe lub gospodarskie, ktore 

uciekty, zawkaty sig lub zostaty porzucone przez cztowieka, a nie ma mo2liwosci ustalenia ich 

wtasciciela lub innej osoby, pod ktorej opiekq tnvale pozostawaly. 

ROZDZlAl II 

Wymagania w zakresie utrzyrnania czystoSci i porrqdku na terenie nieruchornosci 

13. 

Wtasciciele nieruchomoSci oraz najemcy/wlasciciele lokali zapewniajq utrzymanie czystosci i 

porzqdku na terenie nieruchomosci poprzez: 

1. wyposazenie nieruchornosci w opisane w Rozdziale I11 urzqdzenia, s~uzqce do zbierania odpadow 

kornunalnych oraz utrzymywanie tych urzqdzeri w odpowiednim stanie sanitamym, porzqdkowym i 

technicznym; 

2. przytqczenie nieruchomosci do nowej sieci kanalizacyjnej w terminie 9 miesiqcy od dnia 

przekazania jej do eksploatacji; 

3. gromadzenie nieczystosci cieklych w zbiornikach bezodptywowych; 

4. oddzielne grornadzenie sciekow bytowych i gnojowki oraz gnojowicy; 

5. prowadzenie w opisanym nizej zakresie selektywnego zbierania i przekazywania do odbioru 

nastgpujqcych s!wmieni odpadow komunalnych: 

a) odpady kuchenne: 
- na obszarach wiejskich mogq byc, po zgtoszeniu tego faktu odbiorcy lub zarzqdzajqcernu 

systemem, kompostowane w przydomowych kompostownikach, w pozostatych 

przypadkach sq odbierane od rnieszkaricow przez podmiot uprawniony w cyklu 

tygodniowyrn; 

- w miastach, w zabudowie jednorodzinnej, dwa razy w tygodniu dopuszcza sig 

kompostowanie na terenie nieruchornosci w sposob nie powodujqcy uciqzliwoSci dla 

sqsiednich nieruchomosci; 



\.N zabudowie wielorodzinnej odbierane sq na biezqco w loka!nych!mobilnych punktach odbion~ 

se!ektywnego lub jak \n/ zabudowie jednorodzinnej; 

11) odpady opakowaniowe (iqcznie) wraz z papierern, tekturq. tekstyliami i metalami odbierane 

s a.: 

- na obszarach wiejskich w cyklu dwurniesigcznym, 

- w miastach w zabudowie jednorodzinnej, w cyklu rniesigcznyrn, w zabudovJie 

wielorodzinnej na biezqco w lokalnych!mobilnych punktach odbioru selektywnego tub jak 

w zabudowie jednorodzinnej; 

wlasciciele nieruchomosci majq obowiqzek, przed umieszczeniern opakowan w worku, pojemniku, 

urnyc je tak by nie pozostaty na nich resztki zawartosci; 

c) odpady niebezpieczne odbierane sq: 

- na obszarach wiejskich odbierane sq od rnieszkaricow w cyklu dwumiesiecznyrn, 

- w miastach w zabudowie jednorodzinnej, w cyklu rniesiqcznym, w zabudowie 

wielorodzinnej na bieiqco w lokalnych/rnobilnych punktach odbioru selektywnego lub jak 

w zabudowie jednorodzinnej; 

d) odpady wielkogabarytowe odbierane sq: 
- od rnieszkaricow wsi w cyklu polrocznym, 

- w rniastach w zabudowie jednorodzinnej, a t a k e  wielorodzinnej, w cyklu kwartalnym; 

e) odpady budowlane i zielone z pielggnacji ogrodow bqdq odbierane na indprwidualne 

zgloszenie; 

f) odpady nieselekcjonowane odbierane s q  
- na obszarach wiejskich w cyklu rniesigcznyrn, 

- w rniastach w zabudowie jednorodzinnej, w cyklu dwutygodniowym; w zabudowie 

wielorodzinnej - dwa razy w tygodniu; 

6. zbieranie w pojernnikach o wielkosci uzaleinionej od liczby mieszkancow nieruchornoSci 

odpadow nie podlegajqcych selekcji, a wigc: 

- tworzyw sztucznych nieopakowaniowych, 

- szkla nieopakowaniowego, 

- odpadow mineralnych, 

- drobnej frakcji popiotowej, 

oraz innych strumieni odpadow zmieszanych; 

7. przekazywanie odpadow zebranych selektywnie i pozostatych zrnieszanych podmiotowi 

uprawnionernu do odbioru, w terminach wyznaczonych harrnonograrnem; 



A .  uprzqtanie z powierzchni niernchomosci i z wng!rza budynk6w kaFdej substancji l i b  phedmiotu 

nale-qcych do jednej z kategorii okreslonych w zalqcznikn nr 1 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 

r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 z pozn. zm.), ktorych posiadacz pozbywa siq, 

zamierza sig pozbyC !ub do ich pnzbycia sig jest obowiqzany i przekazywanie ich podmiotowi 

uprawnionernu; 

9. usuwanie z terenu nieruchomosci wrakow pojazdow mechanicznych; 

IO.usuwanie, poprzez zamiatanie, zbieranie, grabienie, zmywanie, itp., zanieczyszczen z powierzchni 

nieruchomosci i utrzymanie ich naleiytego stanu sanitarno - higienicznego; 

1l.usuwanie poprzez: zamiatanie, zbieranie, zmywanie, malowanie, itp., zanieczyszczen z 

powierrchni posadzek, podWg, scian i stropow przeznaczonych do wspolnego uzytkowania 

pornieszczen budynkow wielolokalowych, np. sieni, korytarzy, piwnic, klatek schodowych, 

studzienek okien piwnicznych, zsypow na odpady, rur spustowych rynien z kratkarni do 

czyszczenia, a tyrn sarnyrn utrzyrnywanie ich naleiytego stanu sanitarno-higienicznego; 

12.pielggnacjg i utrzyrnywanie estetycznego wyglqdu ogrodow jordanowskich, terenow zielonych, 

ogrodow, kwietnikow, klornbow, zarowno kornunalnych jak bgdqcych wiasnosciq osob fizycznych i 

prawnych; 

13.utrzymywanie w naleiytyrn stanie sanitarnyrn altan oraz innych pornieszczen, rnieszczqcych 

urzqdzenia na odpady; 

14.uprzqtanie przez wiascicieli nieruchornosci polozonych wzdlui ulicy niezwlocznie po opadach 

biota, sniegu, lodu z powierzchni nieruchornosci, w tyrn z podworzy, przejsb , brarn . itp. (przy 

czyrn naleiy to realizowat w sposob niezaklocajqcy ruchu pieszych i pojazdow), oraz posypanie 

piaskiern chodnika; uprzqtnigte Moto, Snieg, lod naleiy zioiyc na skraju chodnika, tak by rnogly je 

sprzqtnqc sluiby utrzyrnujqce w stanie czystosci jezdnig; 

15.uprzqtanie piasku z chodnika w sposob jak wyiej; 

16.usuwanie n a w i s h  (sopli) z okapow, rynien i innych czgsci nieruchomosci; 

17.likwidowanie sliskosci na drogach publicznych, ulicach, placach w okresie rnrozow i opadow 

snieinych przy uiyciu piasku zrnieszanego ze srodkarni chernicznyrni nie dziaiajqcyrni szkodliwie 

na tereny zieleni oraz drzewa; 

18.usuwanie ze scian budynkow, ogrodzen i innych obiektow, ogloszen, plakatow, napis~w, 

rysunkow itp.. urnieszczonych tam bez zachowania trybu przewidzianego przepisarni prawa; 

19.utrzymywanie czystosci na przystankach, torowiskach, w przepustach, przejsciach pod rnostarni. 

itp.; 

20.niezwloczne usuwanie z terenu nieruchornosci materiaiu rozbiorkowego i resztek materialow 

budowlanych, powstalych w wyniku remontu i rnodernizacji lokali i budynkow; 

2l.rnycie pojazdow sarnochodowych poza rnyjniarni wylqcznie w rniejscach dozwolonych, a wigc: 

a) na terenie nieruchornosci nie stuiqcej do uiytku publicznego tylko pod warunkiern, i e  

powstajqce Scieki odprowadzane sq do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w sposob 

urnoiliwiajqcy ich usunigcie zgodnie z przepisarni o utrzyrnaniu czystosci i porzqdku w grninach, w 

szczegolno5ci scieki takie nie rnogq byc odprowadzane bezposrednio do zbiomikow wodnych lub 

do zierni, 



h) na terenach slu2qcych do uiytku pub!icznego tylko w miejscach do !ego przygotowanych i 

specjalnie oznaczonych; 

32.naprawy, drobne, a wigc wyrniana kot. swiec zapionowych, iarowek, uzupeinianie ptynow, 

regulacje, pojazdow sarnochodowych poza warsztatarn~ samocr?odowymi, na terenie 

nienrchomosci tylko za zgodq wtasciciela nieruchornosci i tylko wtedy, gdy nie sq one uciqiliwe 

dla sqsiednich nieruchornosci, a powstajqce odpady sq gromadzone w sposob umoiliwiajqcy ich 

usunigcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach; 

33.gromadzenie obornika i plynnych odchodow zwierzgcych na terenie gospodarstwa 

rolnego wmiejscach spdniajqcych wyrnogi przepisow ustawy z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i 

nawoieniu (Dz. U. z 2000 r. Nr 81, poz. 991), czyli na podtoiu utwardzonym i uszczelnionyrn 

odpowiednimi piytami I w zbiomikach na odchody o pojemnosd urnoiliwiajqcej przechowywanie 

ich przez wymagany przepisami okres; 

34.stosowanie obornika i plynnych odchodow zwierzgcych zgodnie z przepisarni wyrnienionyrni w 

punkcie 33; 

35.corocznqwymian~ piasku w piaskownicach zlokalizowanych na terenach publicznie dostgpnych; 

36.umieszczanie plakatow, reklam, ogioszen, nekrologow na urzqdzeniach do tego celu 

przeznaczonych; 

37.umieszczanie na terenach publicznie dostqpnych, a wigc w parkach, na targowiskach, placach 

zabaw, itp., regulaminow korzystania z nich; 

38.selektywne zbieranie odpadow innych niz komunalne, powstajqcych na terenie nieruchomosci w 

wyniku prowadzenia dziaialnosci gospodarczej, np. medycznych, weterynaryjnych, i postqpowanie 

z nimi zgodnie z zasadarni przewidzianyrni w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. 

U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 z pozn. zrn.); 

39.stosowanie siq wiascicieli zwierzqt domowych i gospodarskich do przepisow rozdziatow VII i Vlll 

niniejszego Regulaminu; 

5 A. 

Na terenie grniny, rnajqc na uwadze zasady utrzyrnania czystosci i porzqdku, zabrania sig: 

1. postoju pojazdow mechanicznych na drogach publicznych i placach, poza rniejscarni 

dozwolonyrni; 

2. stosowania Srodkow chernicznych szkodliwych dla Srodowiska dla usuniecia sniegu i lodu; 

3. wyprowadzania psow na tereny przeznaczone dla zabaw dzieci i uprawiania sportu; 

4. indywidualnego wywozenia i wysypywania odpadow staiych; 

5. wylewania nieczystosci cieklych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi; 

6. indywidualnego oprozniania zbiornikow bezodplywowych przez wlascicieli nieruchornosci; 

7. wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do grornadzenia odpadow, nieczystosci cieklych i 

wod opadowych spiywajqcych z powierzchni dachow, podjazdow, itp.; 



Rodzaje i minimalna pojemnoSc urzqdzen przeznaczonych do zbier~nia odpadbw 

kn.mvnalnych i gromadzenia niecz)fstnSci cieklych na ferenie nieruchornoSci oraz na drogach 

publicznych 

9 5. 
Rodzaje i minimalna pojemnosc urzqdzen przeznaczonych do zbierania odpadow komunalnych i 

gromadzenia nieczystosci ciekiych na terenie nieruchomosci: 

1. w!aScicie! nieruchomosci zapewnia utrzymanie czystosci i porzqdku na jej terenie przez 

wyposaienie nieruchomosci w pojernniki, kontenery i worki o pojemnosci uwzglgdniajqcej 

czgstotliwosc i sposob pozbywania sig odpadow z nieruchomosci, z uwzglgdnieniern 

wymienionych poniiej zasad. Pojemniki na odpady niesegregowane oraz na odpady kuchenne 

ulegajqce biodegradacji dostarczane sq wlascicielowi nieruchomosci odplatnie przez podrniot 

uprawniony. Worki na odpady opakowaniowe (lqcznie) wraz z papierern, tekturq, tekstyliarni i 

rnetalami oraz odpady niebezpieczne sq wtascicielorn nieruchornosci oraz najerncorn/wlascicielom 

lokali dostarczane pnez podrniot uprawniony, nieodptainie. Workihviaderka na odpady kuchenne 

ulegajqce biodegradacji sq najerncorn/wiascicielorn lokali dostarczane nieodplatnie przez podrniot 

uprawniony; 

2. wlasciciel nieruchornosci zapewnia utrzyrnanie aystosci i porzqdku na jej terenie pnez 

dostosowanie wielkosci zbiomika bezodplywowego do ilosci osob stale lub czasowo 

przebywajqcych na jej terenie, w taki spos6b by oproinianie byb konieczne nie czgsciej n i i  raz w 

tygodniu bez dopuszczenia do przepdnienia; podobnie przepustowosC przydornowej o~zyszczalni 

sciekow musi zostac dostosowana do ilosci mieszkancow w sposob zapewniajqcy uzyskanie 

stopnia ich oayszczania okreslonego w przepisach odrgbnych; okreslajqc wielkosc i 

pnepustowoSC tych urzqdzen nalezy przyjqc nastqpujqce wskazniki wytwarzania sciekow: 

a) rnieszkancy - 3,O rns/osobg/miesiqc, 

b) pralnie uslugowe - 17,O drn3/kg bieliznyldobq, 

c) bary, restauracje - 3 rn3/rniejsce/rniesiqc, 

d) kawiarnie - 0,8 rn3/rniejsce/miesiqc, 

e) sklepy spoiywcze - 2,O rn3/zatrudnionego/rniesiqc, 

f) pozostale sklepy - 0,9 rn3/zatrudnionego/rniesiqc, 

g) apteki - 3,O rns/zatrudnionego/rniesiqc, 

h) przychodnie lekarskie - 0,5 rn3/zatrudnionego/miesiqc, 

i) raklady fryzjerskie i kosrnetyczne - 4,5 rn3/zatrudnionego/rniesiqc, 

j) pozostale zakiady uslugowe - 0,45 ms/zatrudnionegolrniesiqc, 

k) zaklady produkcyjne: 

- bez natryskow - 0,45 rns/zatrudnionego/rniesiqc, 

- z natryskarni - 1,5 rn31zatrudnionego/miesiqc; 

3. urzqdzenia przewidziane do zbierania odpadow na terenie gminy to: 

a) kosze uliczne o pojernnosci od 10 do 50 1; 

b) pojemniki na odpady o pojernnosci 110 1, 1100 1; 

c) worki; 



d) pojemniki przeznaczone do selektpvnej zbiorki opakowai! ze szkia, tworzyw sztucznych, metali. 

papieru i tektury; wielomateriaiowych o pojemnosci 110 !; 

ej kontenery przeznaczone na odpady budowlane; 

4. odpady komunalne, ktore nie sq zbierane w spos6b selektpny, nalezy gromadzic w pojemnikach 

lub kontenerach o minirnalnej pojernnosci, uwzgledniajqcej nastepujqce normy: 

a) rnieszkaniec wsi rocznie zbiera do kubia odpady o rnasie okoio 171 kg i objetosci 

okolo 1,14 m" przy dwu!ygodninwyrn cyklu wywozu, potrzebuje on 44 1 pojernnosci 

kubla na odpady; 

b) mieszkaniec miasta rocznie zbiera do kubla odpady o masie okolo 408 kg i objetosci 

okoto 3,4 rn3, przy tygodniowym cyklu wyvozu, potrzebuje on 65 1 pojemnosci kuMa 

na odpady; 

c) jedno- i dwuosobowa rodzina rnieszkajqca na wsi zobowiqzana jest wyposaiyc 

nieruchornosc w jeden kubei o pojemnosci 11 0 1; 

d) trzy-, atero- i piqcioosobowa rodzina mieszkajq~a na wsi zobowiqzana jest 

wyposaiyk nieruchomosc w dwa kubiy o pojemnosci 110 1 kaidy lub jeden o 

pojemnosci 220 1; 

e) szescio- siedmio- i osmioosobowa rodzina mieszkajqca na wsi zobowiqana jest 

wyposaiyc nieruchomosc w trzy kubiy o pojemnosci 110 1 kazdy; 

f )  rodzina mieszkajqca na wsi, liczqca od dziewigciu do jedenastu osob, zobowiqzana 

jest wyposaiyt nieruchomosc w cztery kubly o pojemnosci 110 1 kaidy lub dwa kubty 

o pojernnosci 220 1 kaidy; 

g) jedno- lub dwuosobowa rodzina rnieszkajqca w miescie zobowiqzana jest wyposaZyc 

nieruchornosc w jeden kubel o pojemnosci 170 1; 

h) trzy- lub czteroosobowa rodzina mieszkajqca w rniescie zobowiqzana jest wyposaiyc 

nieruchomosc w dwa kubty o pojemnosci 110 I kazdy lub jeden kubet o pojemnosci 220 1; 

i) pi~ioosobowa rodzina rnieszkajqa w miescie zobowiqzana jest wyposaiyc nieruchomosc w 

trzy kubty o pojemnosci 110 1 kaidy; 

j) szescio- lub siedrnioosobowa rodzina rnieszkajqca w rniescie zobowiqzana jest 

wyposaiyc nieruchornosc w cztery kubty o pojemnosci 110 1 kazdy lub dwa kubty o 

pojemnosci 220 l kaidy; 

k) rodziny liczniejsze majq obowiqzek wyposazye n i e r u ~ h ~ m ~ s ~ i  w kubQ o pojemnoSci 

zapewniaja,cej pokfycie zapotnebowania wedlug norm zapisanyGh w punktach a i b; 

I) zarzqdcy nieruchomosci wielolokalowych zobowiqzani sq dostosowaC pojemnosc 

pojernnikow do liczby mieszkaricbw i cyklu wywozu, biorqc pod uwage normatywy 

zapisane w punktach a i b; 

I) prowadzqcy dziaialnosc gospodarcz$ kierujqcy instytucjami oswiaty, zdrowia, 

zarzqdzajqcy ogrodkarni dziakowyrni, zobowiqzani sq dostosowac pojernnosc 

pojemnikow do swych indywidualny~h potneb uwzglgdniajqc nastepujqce normatywy 

dostosowane do dwutygodniowego cyklu odbioru na terenach wsi i tygodniowego 

cyklu na obszarach rniast: 

- dla szk@ wszelkiego typu - 3 I na kaidego ucznia i pracownika, 



- dla przedszkoli - 3 1 na kaZde dziecko i pracownika, 

- dia lokali handlowych - 50 I na kazde 10 m' pow. calkowitej, !ednak co najmniej 

jeden pojemnik o pojemnosci 110 1 na iokai, 

- dla punk!ow handiowych poza lekalern - 50 i na kaidego zatrudnionego, jednac co 

najmniej jeden pojemnik o pojemnosci 110 1 na kaidy punkt , 

- dla lokali gastronomicznych - 20 1 na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to 

takte miejsc w tzw. ogrodkach zlokalizowanych na zewnqtrz lokalu; 

- dla ulicznych punktow szybkiej konsumpcji - co najmniej jeden pojemnik o poj. 110 I; 

- dla zakladow rzemieslniczych, uslugowych i produkcyjnych w odniesieniu do 

pomieszczen biurowych i socjalnych - pojemnik o pojemnosci 110 1 na kazdych 10 

pracownik6w; 

- dla dornow opieki, hoteli, itp. - 20 1 na jedno loiko; 

- dla ogrodkow dzialkowych 20 1 na kaidq dziaikg w okresie sezonu tj. od 1 rnarca do 

31 paidziernika kaidego roku, i 5 litrow poza tym okresem; 

m) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystosci 

wymagane jest rowniez ustawienie na zewnqtrz, poza lokalem, co najmniej jednego 

pojemnika 110 1 na odpady; 

n) do zbierania wyjqtkowo zwigkszonych ilosci odpadow kornunalnych, oprocz typowych 

pojernnikow, rnogqw uzasadnionych przypadkach by6 uzywane odpowiednio 

oznaczone worki, nieodptatnie udostgpnione przez podmiot uprawniony, z ktorym 

wlasciciel nieruchornosci zawarl umowg na odbior odpadow komunalnych; 

5. Odpady komunalne, zbierane w sposob selektywny, naleiy grornadzic w nastgpujqcy sposob: 

a) odpady kuchenne ulegajqce biodegradacji: 

O na wsi - po zgloszeniu podrniotowi uprawnionemu i zapisaniu tego faktu w urnowie, 

wlasciciel nieruchomosci moze skfadak je w przydomowym kornpostowniku; w sytuacji gdy 

wtasciciel nie zadeklarowal skladania tych odpadow w przydornowym kompostowniku. 

zobowiqzany jest wyposaiyc nieruchomosc w odrgbny, przeznaczony do tego celu. 

kubet koloru brqzowego i tam skladac; 

U w rniescie - w zabudowie jednorodzinnej w~asciciel nieruchomosci zobowiqzany jest wyposaiyc 

jq  w odrgbny, przeznaczony do tego celu, kubel koloru brqzowego i tam skladac; 

0 w zabudowie wielorodzinnej najemca/wlasciciel lokalu, ktory podpisai z podrniotern 

uprawnionym indywidualnq umowe przekazuje je w worku/wiaderku koloru brqzowego do 

lokalnego/rnobilnego punktu odbioru selektywnego lub, jesli takiej umowy nie podpisat, jak w 

zabudowie jednorodzinnej, sklada do odrgbnego pojernnika koloru brqzowego, w ktiry 

zarzqdca nieruchomosci jq wyposaiyt; 

b) odpady opakowaniowe (lqcznie) wraz z papierem, tekturq, tekstyliarni i metalami oraz 

odpady niebezpieczne: 

- na wsi sktadane s q  do workow, odrcbnych na opakowan~a i odgbnych na odpady 

niebezpieczne, dostarczonych przez podmiot uprawniony i przekazywane mu zgodnie z 

harmonogramern; 



odpady niebezpieczne muszq bye zbierane do worliti\r~ w oryg!nalnych opakowaniach 

transportowych zabezpieczajqcych srodowisko i ludzi przed ich oddzialywaniem; 

- w miescie - w zabudowie jednorodzinnej skladane sq do workow, odrgbnych na 

opakowania i odrgbnych na odpady niebezpieczne, dostarczonych pcez podmiot 

uprawniony i przekaz,ywane !emu zgodnie z harmonogramem; w zabudowie 

wielorodzinnej skladane sq do workow, odrgbnych na opakowania i odrgbnych na 

odpady niebezpieczne, dostarczonych przez podmiot uprawniony i przekazywane na 

bieiqco do lokalnych/mobilnych punktow odbioru selektywnego, 

gdy najemca/wiasciciel lokalu podpisal odrqbnq umowq z podmiotem uprawnionym. 

Gdy najemca/wiasciciel umowy nie podpisal, odpady sktadane sq do odrgbnego 

pojernnika, w ktory zanqdca nieruchomosci jq wyposaiyl; 

- mieszkalicy posiadajqcy przeterminowane leki, mogq t a k e  zwrocic je bezptatnie do 

SPZOZ, a zuiyte baterie do sklepow, kt6re dysponujq odpowiednimi pojemnikami; 

c) odpady wielkogabarytowe nie wyrnagajq specjalnych urz;dzen do rbierania, naleiy 

wystawiak je na chodnik przed wejsciem do nieruchomosci lub na miejsce wyznaczone do tego 

celu przez zarzqdcq nieruchomosci, z ktorego odbierane sq przez podmiot uprawniony; mogq 

t a k e  bye oddane w wyznaczonych harmonogramem terminach do LPOS; 

d) odpady budowlane i zielone s q  skladane do kontenera dostarczonego przez podmiot 

uprawniony i w nim odbierane lub na terenie nieruchomosci w sposob nie pwodujqcy 

uciqiliwo0d. 

§ 6. 

Rodzaje i minimalna pojemnosc urzqdzen przeznaczonych do zbierania odpadow komunalnych w 

miejscach i na drogach publiczny~h: 

1. gmina i prowadzqcy handlowq dziatalnost gospodarcz6 sq zobowiqzani ustawic w miejscach 

publicznych, przed sklepami itp., pojemniki przeznaczone na selektywnq zbiorkg, ktore 

niezale2nie od indywidualnego, selektywnego zbierania odpadow opakowaniowych, papieru, 

tektury, tekstyliow i metali, uzupelniajq gminny system selektywnej zbiorki odpadow; 

pojemniki do selektywnej zbiorki odpadow, zzlkalizowane w miejscach publicznych, majq pojemnobt 

od 0,s do 1,l rnS i kolory przypisane do rodzaju odpadow, na jakie sq pneznaczone, a wigc: 

- zielony: z napisem ,,SZKLO KOLOROWE"; 

- bialy: z napisem ,,SZKKO BEZBARWNE"; 

- niebieski: z napisen ,,PAPIER"; 

- i o R y :  z napisem ,,METALE, TWORZWA SZTUCZNE": 

2. miejsca publiane takie jak: drogi publiczne, ciqgi handlowo-uslugowe, przystanki komunikacji, 

parki sq przez wiascicieli nieruchomosci lub przedsigbiorcow uiytkujqcych tereny komunikacji 

publicznej obowiqzkowo wyposaione w zamocowane na stale kosze uliczne, zgodnie z 

nastgpujqcymi zasadami: 

0 odlegbsc pomigdzy koszami rozstawionyrni na drogach publicznych i w parkach nie moie 

przekraczac 150 m; 



12 na przystankach komunikacji kosze nalely IokaI~zowaC pod wia?q, a jeS!i jej nie ma - to w 

sqsiedztwie oznacrenia przystanku; 

O na peronach odleglosc pomiqdzy koszami nie rnoie przekraczac 50 m; 

U wieikoSC koszy ulicznych zostaia okreS!ona w 5 5 pk?. 3; 

3. organizatorzy imprezy rnasowej sa, zobowiqzani do wyposa-enia miejsca, na ktorym ona sig 

odbywa, w jeden pojemnik o pojemnosci 110 1 na 20 osob uczestniczqcych w imprezie oraz w 

sza!e!y przenoine w liczbie jeden szalet na 100 osob uczestniczqcych w imprezie, jeieli czas jej 

trwania nie pnekracza 4 godzin; jesli jest on dtuzszy - liczby te nalezy zwigkszyc o 50% w 

stosunku do podanych wyzej, na kaide nastgpne 4 godziny trwania imprezy; organizatorzy 

imprezy sq zobowiqzani zawrzec umowy z podrniotami uprawnionymi na dostarczenie pojemnikow 

i szaletow oraz ich oproznienie i uprzqtnigcie; 

s 7. 

Zasady rozmieszczania urzqdzen przeznaczonych do zbierania odpadow i gromadzenia nieczystosci 
- 

ptynnych: 

1. podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadow komunalnych naleiy uwzglgdniac przepisy § 

22 i § 23 Rozporzqdzenia Ministra lnfrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow 

technicznych, jakirn powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 

690); 

2. na terenie nieruchomosci pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi odpadami 

nalezy ustawiac w miejscu wyodrgbnionym, dostgpnym dla pracownikow podrniotu uprawnionego 

bez koniecznosci otwierania wejscia na teren nieruchomosci lub, gdy takiej moiliwosci nie ma, 

naleiy wystawiac je w dniu odbiom, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicg przed 

wejsciem na teren nieruchomosci; 

dopuszaa siq t a k e  wjazd na teren nieruchomosci po jazdh podrniotu uprawnionego w 

celu odbioru odpad~w zgromadzonych w pojemnikach; 

3. szczelny zbiornik bezodptywowy nieczystosci ciektych lub oczyszczalnia przydomowa muszq byc 

zlokalizowane w sposob umozliwiajqcy dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego podrniotu 

uprawnionego w celu ich oprbznienia; 

4. pojemniki na odpady powinny byc ustawione, na terenie nieruchomosci, w miejscu widoanym, 

trwale oznaczonym, na wyrownanej, w miarg potrzeb utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej 

przed zbieraniern sig na niej wody i btota; 

5, wtasciciel nieruchomosci ma obowiqzek utrzymywania pojemnikow na odpady w stanie czystosci, 

dobryrn stanie technicznym oraz ich okresowego dezynfekowania; ustugi w tej rnierze moie 

wykonywad podmiot uprawniony; 

6. wyselekcjonowane odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne muszq byc wystawione w terminie 

przewidzianym harmonogramem na chodnik lub ulicg przed wejsciem na teren nieruchomoSci w 

zabudowie jednorodrinnej lub na miejsce wyznaczone przez zarzqdcg do tego celu w zabudowie 

wielorodzinnej; w zabudowie wielorodzinnej mogq t a k e  byc oddane w terminach przewidzianych 

harmonogramem do LPOS; 



7.  wyselekcjonowane odpady budowlane i zielone rnuszq bye z!otone w udostepnionych przez 

podrniot uprawniony kontenerach, w rniejscu ~rnoziiwiaja~cym dojazd pojazdu podmiotu 

uprawnionego, na rniejscu nie utrudniajqcyrn korzystania z nieruchomosci lub wyznaczonym do 

tego ce!u przez zarzqdcg w zabudowie wielorodzinnej; 

8 zasady rozrnieszczania koszy ulicznych okreSla § 6 pkt 2 niniejszegc Regularninu. 

§ 8.  

Ograniczenia wynikajqce z koniecznosci zachowania zasad bezpieczenstwa i wtasciwej eksploatacji 

urzqdzen do grornadzenia odpadow kornunalnych i zbiornik6w bezodplywowych: 

1. zabrania sig gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne Sniegu, lodu, gruzu, gorqcego 

popidu, zuila, szlamow, substancji toksycznych, zrqcych, wybuchowych, przetemlinowanych 

Iekow, zuiytych olejow, resztek farb, rozpuszaalnikow, lakierow i innych odpadow 

niebezpiecznych oraz odpadow z dzialalnosci gospodarczej; 

2. zabrania sig spalania w pojemnikach i koszach na odpady, jakichkolwiek odpadow; 

3. do pojemnikow na papier, tekturg opakowaniowq i nieopakowaniowqzabrania sig wrzucac: 

- opakowania r rawartosda np, iywnoscjg wapnern, cementem, 

- kalkg technicznq, 

- prospekty, foliowane i lakierowane katalogi; 

4. do pojemnikow na opakowania szklane zabrania sig wrzucac: 

- cerarnikg (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki), 

- lustra, 

- szklane opakowania farmaceutyczne i chemiczne z pozostalosciami zawartosci, 

- szklo budowlane (szyby okienne, szkto zbrojone), 

- szyby sarnochodowe; 

5. do pojernnikow na opakowania z tworzyw szt~C.Zny~h zabrania sig wrzucac: 

- tworzywa sztuczne pochodzenia rnedycznego, mokre folie, 

- opakowania i butelki po olejach i srnarach, puszki i pojemniki po farbach i lakierach, 

- opakowania po Srodkach chwasto- i owadobojczych; 

zabrania siv odprowadzania plynnych odchodow zwierzgcych oraz odsiqkow z obornika do 

zbiornikow bezodmowych, w ktorych gromadzone sq scieki bytowe. 

ROZ5ZlAL IV 

CzgstotliwosC i sposob pozbywania siq odpad6w kornunalnych i nieczystosci ciekjych z 

terenu nieruchomosci oraz teren6w przeznaczonych d o  uiytku publicznego 

§ 9. 

Obowiqzki w zakresie podpisania urnow: 

I. wtasciciele nieruchornosci sq zobowiqzani do zawarcia urnow z podrniotem uprawnionym na 

odbi6r odpad6w komunalnych; 

2. wlascicielelnajerncy lokali mogq, w celu uzyskania indywidualnej znizki w opiatach, podpisac 

urnow? z podmiotem uprawnionyrn; w razie podpisania takiej umowy nie rnogq byc oni 



uwzgledniani w urnowach podpisanych z tym sarnym podrniotenl uprawnionyrn przez 

reprezentujqcego ?viascicie!a, zarzqdcg nieruchomosci; 

3. wiasciciele nieruchornosci sq zobowiqzani, w celu urnoiliwienia przygotowania tresci umowy, do 

podania crpowainionernu przedstawicielowi pod~ in tu  uprawnionego zgodnej ze stanern ewidencji 

ludnosci liczby osob zamieszkujqcych na terenie nieruchomosci lub, gdy stan faktyczny roini sig 

od niej, oswiadczenia na pisrnie o odstepstwach i ich przyczynie; 

4. wiasciciele nieruchornoSci prowadzqcy dzia+a!nosc gospodarczq iub insty!ucjg zobowiqzani sq do 

podania upowainionemu przedstawicielowi podmiotu uprawnionego informacji urnoiliwiajqcych, 

zgodne z zasadami podanymi w § 5 ust 4 niniejszego Regularninu, obliczenie zapotrzebowania na 

pojernniki i przygotowanie tresci urnowy; 

5. wiasciciele nieruchornosci, ktore nie sq podiqczone do sieci kanalizacyjnej, sq zobowiqzani do 

podpisania w terrninie dwoch tygodni od dnia wejscia w zycie niniejszego regularninu, z 

podrniotem uprawnionyrn, urnowy na oproinianie zbiornika bezodp!yowego lub oproznianie 

osadnika oczyszczalni przydomowej; 

6. wymieniona wyiej umowa rnoie byc rowniez podpisana z przedsigbiorstwem wodociqgowo- 

kanalizacyjnym, funkcjonujqcym w oparciu o ustawg z dnia 7 czewca 2001 r. o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu sciekow (Dz. U. z 2001 r. Nr 72, poz. 747 z 

pMn. m.), jeieli posiada ono stosowne zezwolenie; 

7. oproznianie zbiornikow bezodplywowych rozliaane jest w oparciu o wskazania licznika poboru 

wody lub, gdy brak licznika, w oparciu o zapisane w § 5 pkt. 2 normy, ktore wynikajq r tressi 

Rozporzqdzenia Ministra lnfrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia norm 

zuiycia wody (Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 70); 

8.rolnicy, zuiywajqcy wodg na potrzeby gospodarstwa rolnego i w zwiqzku z tym 

nieodprowadzajqcy jej do zbiornikow bezodplywowych, powinni zainstalowac odrvbne liczniki do 

porniam zuiycia wody na potrzeby bytowe, w przeciwnym razie bedq rozliczani w oparciu o wyiej 

wymienione norrny; 

9. dokurnentem upowainiajqcyrn do podpisania urnowy z wlascicielem nowowybudowanych 

nieruchornosci przez podrniot upowainiony jest pozwolenie na uiytkowanie obiektu lub 

zawiadornienie o zakonczeniu budowy speiniajqce wyrnogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 z pozn. zm.); 

10.organizator irnprezy masowej, nie poiniej niz 30 dni przed planowanyrn terminem jej rozpoczqcia, 

jest zobowiqzany wystqpic z wnioskiem o opinig do Powiatowego lnspektora Sanitarnego, zgodnie 

z przepisarni ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczenstwie irnprez rnasowych (Dz. U. z 

1997 r. Nr 106, poz. 680 z poin. zm.) 

1l.wlaSciciele nieruchomosci, ktorzy przystepujq do likwidacji materialow i wyrobow zawierajqcych 

azbest majq obowiqzek podpisania urnowy z przedsigbiorcq posiadajqcym stosowne uprawnienia 

na dernontaz i odbior materialow zawierajqcych azbest; 



- 
Konsekwencje nierealizowania ob~wia~zkew: - 
1, wykonywanie przez wlascicieli nieruchomosci obowiqzkow w zakresie wyposaienia nieruchomosci 

w urzqdzenia siuzqce do zbierania odpadow kornunalnych oraz utrzyrnywania ich we wiasciwym - 
stanie, prryiqczenia do sieci kanalizacyjnej lub w;posaienia nieruchomosci w rbiornii.. 

bezodplywowy lub wyposaienia nieruchomoSci w przydomowq oczyszczalnig sciekow, uprzaJanie 
-! 
I biota, sniegu, lodu i innych zanieczyszczen z chodnikow podlega kontroli wykonywanej przez 
J 

upowainione sluiby; w przypadku stwierdzenia niewykonyvvania tych obowiqzkow wbjt (burmistrz, 

' I  prezydent miasta), wydaje decyzjg nakazujqcq ich wykonanie; jej wykonanie podlega egzekucji w 

trybie przepisow ustawy z dnia 17 czerwca 1966 o postgpowaniu egzekucyjnyrn w adrninistracji 

I (Dz. U. z 2002 r. Nr i lO,  poz. 968) 

1 2. Burmistrz Grniny i Miasta dokonuje kontroli wykonywania obowiqzku zawarcia przez wlascicieli 

I 
nieruchornosci urnow na uslugi odbioru odpadow i oproiniania zbiornikow bezodpiywowych, oraz 

wykonywania przez nich obowiqzku uiszczania z tego tytuiu opiat; 

3. w przypadku stwierdzenia niewykonywania obowiqzkow opisanych w pkt. 2, Burmistrz Grniny i 

1 Miasta wydaje z urzgdu decyzje, w ktorej ustala obowiqzek uiszczania oplat, ich wysokosc, 

terminy uiszczania oraz sposob udostgpniania urzqdzen w celu ich oproinienia; w takich 

1 przypadkach grnina organizuje wlascicielom nieruchomosci odbieranie odpadow kornunalnych 

oraz oproinianie zbiornikow beezdptywowych; decyzji tej nadaje sig rygor natychrniastowej 

I wykonalnosci; decyzja obowiqzuje przez rok i ulega przedfuieniu na rok nastepny, jeieli wfasciciel 

nieruchornosci na co najmniej trzy miesiqce przed upiywem daty jej obowiqzywania nie przedstawi 

I umowy, w ktorej termin rozpoczgcia wykonywania uslugi nie jest poiniejszy n i i  data utraty mocy 

obowiqzujqcej decyzji; do oplat wyrnierzonych wyiej wyrnienionq decyzjq stosuje sig przepisy 

I 
dziab Ill ustawy z dnia 29 sierpnia 1999 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z 

pozn. zrn.); 

4. dowody uiszczania opiat za odbior odpadow i oproinianie zbiornikow bezodpfywowych, wlasciciel 

I nieruchomosci jest obowiqzany przechowywak przez okres dwoch lat; 

5. w przypadku stwierdzenia nieszczelnosci zbiornika bezodpiymowego, wiasciciel nieruchornosci 

I jest zobowiqzany do usunigcia ich w terminie dwu tygodni od rnornentu stwierdzenia tego faktu i 

powiadornienia o tym gminy; 

i 6. w sytuacji gdy wiasciciel nieruchornosci nie wykona uszczelnienia w terrninie dwu tygodni, wykona 

to za niego grnina i obciq2y kosztami. 

Crgstotliwosc pozbywania sig odpadow i oprozniania zbiornikow bezodptywowych: 

1. ustala sie czgstotliwoSc usuwania odpadow kornunalnych z terenu nieruchomosci, zgodnie z 3 3 

pkt. 6 niniejszego Regulaminu; 

2. ustala sig czgstotliwo5C uswanla odpadow kornunalnych z terenow przeznaczonych do uiytku 

publicznego: 

a) w miescie w centrurn w okresie sezonu tlwajqcego od poczqtku rnaja do kofica 
18 



wrzeinia - codziennie; 

b) w miescie w centrum j a k  wyiej poza sezonem - dwa razy w tygodniu; 

c) w miescie poza centrum - raz w tygodniu; 

d! na obszarach wiejskicn - wz na dwa tygodnie; 

e) niezaleinie od czgstotii~~osci oproiniania koszy ulicznych okreslonej wyiej, 

zarzqdzajqcy obszarem majq obowiazek nie dopuscic do przepeinienia koszy ulicznych 

i wysypyania odpadow na ziemig; 

f) usuwanie odpadow komunalnych z cmentarzy odbywa sig co dwa tygodnie; 

g) wtasciciele nieruchomosci wyposaionych w zbiorniki bezodptywowe q zobowiqzani 

oprozniac je z czgstotliwosciqzapewniajqcq niedopuszczenie do ich przepeinienia bqdz 

wylewania na powierzchnig terenu; przyjmuje sie, i e  pojemnoSC zbiornikow powinna 

wystarczyc na oproznianie ich nie czgbciej niz raz w tygodniu; 

h) wiasciciele punktow handlowych i usiugowych zlokalizowanych poza budynkami sq 

zobowiqzani usuwac odpady codziennie; 
~- 

i) organizatorzy imprez masowych zobowiqzani sq usuwac'odpady i oprozniac przenosne 

toalety oraz usuwacje niezwiocznie po zakoriczeniu imprezy; 

j) usuwanie odpadow zawierajqcych azbest niezwiocznie po zakonczeniu prac 

rozbiorkowo - remontowych; 
1 5 12. 
1 

Sposob pozbywania sig odpadow i oproiniania zbiomikow bezodp4ywowych: 

I 1. odpady komunalne, selekcjonowane i nieselekcjonowane, sq odbierane od wlascicieli 

nieruchomosci zgodnie z Harrnonogramem firmy wywozowej odbioru odpadow komunalnych w 

'! 
Gminie i Miescie lzbica Kujawska. 

1 2. wiasciciel nieruchomosci jest zobowiqzany umiescic urzqdzenia wypelnione odpadami w miejscu 

wyodrgbnionym, dostgpnym dla pracownikow podmiotu uprawnionego bez koniecznobd 

; otwierania wejscia na teren nieruchomosci lub, gdy takiej moiliwosci nie ma, nalezy wystawiac je 

w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicg przed wejsciem na teren 

nieruchomosci; dopuszcza sic t a k e  wjazd na teren nieruchomosci pojazdow podrniotu 

uprawnionego w celu odbioru odpadow zgromadzonych w pojemnikach; 

3. odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne muszq bye wystawione w terminie przewidzianym 

harmonogramem na chodnik lub ulicg przed wejsciem na teren nieruchomosci lub na miejsce 

wyznaczone przez zarzqdcg do tego celu w zabudowie wielorodzinnej; w zabudowie 

wielorodzinnej mogq take ,  zgodnie z tenninami przewidzianymi harmonogramem, byc 

przekazane do LPOS; 

4. odpady budowlane i zielone muszq byc zioione w udostgpnionych przez podmiot uprawniony 

kontenerach, w miejscu umoiliwiajqcym dojazd pojazdu podmiotu uprawnionego oraz nie 

utrudniajqcym korrystania z nieruchomokci, lub wyznaczonym do tego celu przez zarzqdcg w 

zabudowie wielorodzinnej; 

5. oproznianie zbiornikow bezodpiywowych i oczyszczalni przydomowych odbywa sig na podstawie 

zamowienia wiascicieia nieruchomosci, zbzonego do podmiotu uprawnionego, z ktorym podpisai 

umowg; zarnowienie musi by6 zrealizowane w okresie 36 godzin od ztoienia; 
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6, czqstot!iv!okC opreiniania z osad6w Sciekowych zbiornikow oczyszczalni przydomowych wynika z 

ich instrukcji eksploaiacji; 

7. do odbierania odpadow kornunalnych niesegregowanych i ulegajqcych biodegradacji nalezy 

uiywac samochodow specjalistycznych, a do oprolniania zbiornikow bezodp?ywowych i iransportu 

nieczystosci ciektych - samochodow aasenizacyjnych; pojazdy, o kt6rych mowa wyiej, winny byc 

myte codziennie; 

8. do odbierania odpadiw budowlanych i zielonych moina uzywaC sarnochodow przystosowanych 

do przewozu kontenerow lub skrzyniowych; powinny one by6 przykryte, aby nie powodowaty 

podczas transportu zanieczyszczenia i zasrniecenia terenu; 

9. do odbierania odpadow opakowaniowych (iqcznie) wraz z papierern, tektura tekstyliami i 

metalami, wielkogabarytowych oraz niebezpiecznych nalezy uzywac sarnochodow specjalnie w 

tym celu przystosowanych i wyposazonych, tak aby ich transport nie powodowat zanieczyszczenia 

i zasmiecenia terenu; 

10.zanieczyszczenia powstajqce w wyniku zaladunku i transportu odpadow oraz nieczystosci 

plynnych pracownicy podmiotu uprawnionego majq obowiqzek natychmiast usunqc; 

1l.podmiot uprawniony ma obowiqzek tak zorganizowac odbi6r i transport odpadow oraz oprolnianie 

zbiornikow bezodplywowych, aby nie zagrazaiy one bezpieczenstwu ruchu drogowego i odbywaly 

sig wediug tras i w temlinach wyznaczonych harrnonogramem; 

12.podmiot uprawniony ma obowiqzek umiescic na pojazdach znak identyfikacyjne. 

ROZDZlAt V 

Maksymalny poziom odpadow komunalnych ulegajqcych biodegradacji dopuszczonych do 

skladowania na skladowiskach odpadow oraz ilosci odpad6w wyselekcjonowanych, do 

Mbrych osiqgnigcis zobowiqzane sq podmioty uprawnione 

5 23. 

System gospodarowania odpadami komunalnyrni zapewnia ograniczenie masy odpadow 

komunalnych ulegajqcych biodegradacji kierowanych do skladowania: 

1. do 31 grudnia 2010 raku do nie wigcej n i i  75% wagowo calkowitej masy odpadow ulegajqcych 

biodegradacji, 

2. do 31 grudnia 2013 roku do nie wigcej n i i  50%. 

3. do 31 grudnia 2020 roku do nie wigcej n i i  35%, w stosunku do masy tych odpadow wytwononych 

w roku 1995, bgdq to nastgpujqce ilosci: 

w miescie: 

- 115 kglosobglrok w roku 2010, 
- 76 kglosobglrok w roku 2013, 

- 53 kg!osobglrok w roku 2020, 

na wsi: 

- 38 kglosobglrok w roku 2010, 
- 25 kglosobglrok w roku 2013, 

- 18 kg/osob$/rok w roku 2020. 



Obowiqzek ten zreal!zu;q pzedsigbiorcy, ktorzy uzyskajq zemolenie na odbier odpadow od 

rnieszkaricow nieruchornosc!. 

5 14. 

Zgodnie z zapisami KPGO i tresciq niniejszego Regulaminu, podmioty uprawnione sq zobowiqz?zane 

w 'olejnych latach wyselekcjonowac sposrbd odpadow komunalnych przekazywanych przez jedna, 

osobq i poddac odzyskowi oraz recyklingowi ilosci odpadow podane w § 2 ust. 12. 

ROZDZ ! A t  V! 

lnne wymagania wynikajqce z gminnego planu gospodarki odpadami 

5 15. 

Odpady komunalne odbierane od w+ascicie!i nieruchomosci przez podmioty uprawnione podlegajq 

unieszkodliwianiu lub sq przekazywane innym podmiotorn do odzysku lub recyklingu: 

5 16. 

- 1. Masa odpadow komunalnych, zbieranych w sposob selektywny przez wiascicieli nieruchomosci 

lub najemcowJwtascicieli lokali, jest rejestrowana przez podmiot uprawniony, z ktbrym majq oni 

podpisane umowy, na ich indywidualnych kontach. 

2. Gorne stawki optat sq skalkulowane dla sytuacji, w ktorej w!asciciele nieruchomosci nie dokonujq 

selekcji odpadow, zas obowiqek uzyskania obowiqzujqcych poziomow odzysku ma wy@cznie 

podmiot uprawniony, ktory ma obowiqzek selekcjonowaC odpady zmieszane. Grnina, podejmujqc 

uchwalg w sprawie gomych stawek oplat ponoszonych przez w!ascicieli nieruchomosd, dokonuje 

wstqpnego ich oszacowania na podstawie wskainikow zawartych w KPGO, skorygowanych o 

wrost  cen towarow i ustug w okresie od jego przyjgcia lub na podstawie wtasnych kalkulacji 

stawek o@at rozumianych jak w § 2 pkt 9 i 10, albo na podstawie wynikow przetargow. 

3. Stawki opiat sq zroznicowane w zaleinosci od miejsca zamieszkania z uwzglgdnieniem podziaiu 

na obszary wsi i miasta. 

4. Stawki optat zawarte w umowach podpisanych z wiaScicielami nieruchomosci przez podmiot 

uprawniony nie mogq by6 wyisze n i i  gome stawki optat 

5. Stawki optat zawarte w umowach ulegajq obniice, ktorej wysokosc jest uzalelniona od 

uzyskanych przez wtasciciela nieruchomosci w roku poprzednim wynikow w zakresie zbiorki 

selektywnej okreslonej przez sredni poziom selekcji, ktory obliczany jest w oparciu o sredniq 

arytmetycznq uzyskanych w skali roku wskaznikow poziomow selekcji poszczegolnych strumieni 

odpadow. Wtasciciel nie~chomosci lub najemca/wiasciciel lokalu uzyskujq zniikg w wysoko5ci 

opiat w zarnian za uzyskanie czgsci lub calosci przewidzianego na dany rok sredniego poziomu 

selekcji. Zniika ta jest uwzgledniana w rachunkach wystawianych wiascicielowi nie~chomosci lub 

najemcy/w+ascicielowi lokalu w roku nastgpnym. 

6. Gmina zapewnia objecie wszystkich mieszkancow zorganizowanym systemem odbierania 

wszystkich rodzajow odpadow komunalnych, a wiqc: 

- kuchennych ulegajqcych biodegradacji, 
- zielonych, np. z pielggnacji ogrodow, zieleni komunalnej, 

- papieru i tektury nieopakowaniowych. 



- opakowan z papieru i tektury, 

- opakowan wielomateriatowych, 

- tworzyw sztucznych nieopakowaniowych, 

- opaltowan z tworzyw sztucznych, 

- tekstyliow, 

- szkia nieopakowaniowego, 

- opakowan ze szk!a, 

- metali, 

- opakowan z blachy stalowej. 

- opskowan z aluminium, 

- odpadow mineralnych, 

- drobnej frakcji popiofowej, 

i - wielkogabarytowych, np. mebli, sprzgtu elektrycznego i elektronicznego, 
- budowlanych z remontow rnieszkan i budynkow, 

I 
I - niebezpiecznych, np. baterii, akumulatorow, resztek farb i lakierow, opakowan po 

Srodkach ochrony roslin i nawozach. 

I 7. Gmina, popner podmioty prowadzqce dzialalnosi w zakresie odbierania odpadow komunalnych, 

ktore sq obowigane do selektywnego ich odbierania oraz do ograniczania ilosci odpadow 

1 ulegajqcych biodegradacji, kierowanych do sktadowania, zapewnia warunki funkcjonowania 
i 

systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadow komunalnych, aby byto rnoiliwe 

ograniczanie sktadowania odpadow komunalnych ulegajqcych biodegradacji. 1 8 Gmina podaje do publicznej wiadomoici wymagania, jakie muszq speiniai przedsiebiorcy 

I 
ubiegajqcy sig o uzyskanie zezwoleri na odbior odpadow komunalnych od wfascicieli 

nieruchomosci; w wymaganiach tych szczegoiowo okresla, w oparciu o niniejszy Regulamin, 

zasady selekcji odpadow przez w+ascicieli, zasady ich odbioru oraz dalszego postgpowania z nimi 

I przez pnedsigbiorcow. 

9. Grnina, wydajqc zezwolenie na odbior odpadb  od wtascicieii nieruchomosci, poprzez okreslenie 
! szczeg64owych zasad odbioru i postgpowania, zobowiqzuje przedsigbiorcow do odbiersnia 

wszystkich odpadbw rebranych selektywnie, w tym powstajqcych w gospodarstwach domowych, 

odpadow wielkogabarytowych, zuiytego sprzgtu elektrycznego i elektronicznego, odpadow 

budowlanych z remontow i odpadow niebezpiecznych. 

10.Wydrielanie odpadow niebezpiecznych z odpadow komunalnych orar osiqgniecie poziomow 

odzysku i recyklingu odpadow opakowaniowych, realizowane jest poplzez selektywne zbieranie 

ich przez wlascicieli nieruchomosci i selektywny ich odbior przez przedsigbiorcow, a w dalszej 

kolejnosci przez wlasciwe postgpowanie z nimi. 

ROZDZlAl VII 

Obowiqzki osob utrzymujqcych zwierzgta domowe, majqcych na celu ochrong przed 

zagroieniem lub uciqiliwo5ciq dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenow 

przeznaczonych do wspolnego uiytku 



Osoby utrzymujqce n~ierzgta domowe sq zobowiqzane do zachowania bezpieczefisb~~a i Srodkow 

ostroinosci, zapewniajacych ochrone przed zagrozeniem lub uciqzliwosciq dla ludzi oraz przed 

zznieczyszczeniem terenbw przeznaczonych do utytku pub!!czwgo, ponoszq t e i  petnq 

odpowiedzialnosc za zachowanie tych zwiel-za). 

5 18. 

Do obowiqzkow w+ascicieii utrzymujqc-ych zwierzpta domowe naleiy: 

1, w odniesieniu do psow: 

0 wyposaienie psa w obrozq, a w przypadku ras uznawanych za agresywne - w kaganiec, 

0 prowadzenie psa na uwigzi, a ps8 rasy uznawanej za agresywnq lub w inny sposob 

zagrazajqcego otoczeniu - w naiozonym kagancu, 

0 opiacanie podatku od posiadania psow, ktorego wysokosc ustala corocznie rada gminy, 

0 systematyczne szczepienie przeciwko wiciekliinie zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierzqt oraz zwalczaniu chorob zakainych mierzqt (Dz. U. 

z 2004 r. Nr 69, poz. 625), ktora nakiada obowiqzek szczepienia psow w wieku powyiej trzech 

rniesigcy i okazywanie na Qdanie wiadz sanitarnych, weterynaryjnych, policyjnych, straiy 

miejskiej zaswiadczenia o przeprowadzonym szczepieniu, 

D uzyskanie zezwolenia Burmistrza Grniny i Miasta na utrzyrnywanie psa rasy uznawanej za 

agresywnq zgodnie z tresciq Rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Adrninistracji z 

dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie wykazu ras psow uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 

77, poz. 687). 

2. w odniesieniu do wszystkich zwierzqt domowych: 

I] stab i skuteczny dozor, 

0 niewprowadzanie zwierzqt do obiektow uiytecznosci publicznej, z wyiqczeniem 

obiekthprzeznaczonych dla zwierzqt, takich jak lecznice, wystawy itp., postanowienie to nie 

dotyczy osob niewidomych, korzystajqcych z pomocy psow-przewodnikow, 

0 niewprowadzanie zwierzqt domowych na tereny placow gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, 

plai, kqpielisk oraz tereny objete zakazem na podstawie odrgbnych uchwai rady gminy; 

O zwolnienie zwierzqt domowych z uwigzi dopuszczalne jest wyiqcznie na terenach zielonych do 

tego przeznaczonych i specjalnie oznakowanych, w sytuacji, gdy wiasciciel ma moiliwosc 

sprawowania kontroli nad ich zachowaniern, nie dotyczy ono psow ras uznanych za agresywne; 

0 zwolnienie przez wiasciciela nieruchomosci psow ze smyczy na terenie nieruchomosci rnoze 

miec rniejsce w sytuacji, gdy nieruchomoSc jest ogrodzona w sposob uniemozliwiajqcy jej 

opuszczenie przez psa i wykluczajqcy dostgp osob trzecich, odpowiednio oznakowanej 

tabliczkq ze stosownym ostrzeteniern; 

O natychmiastowe usuwanie, przez wlascicieli, zanieczyszczen pozostawionych przez zwierzgta 

domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do uzytku publicznego, a w 

szczegolnosci na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.; 

nieczystosci te, urnieszczone w szczelnych, nie ulegajqcych szybkiernu rozkiadowi torbach, 



moga. hyt deponowane w komuna!nych urzqdzeniach do zbierania odpadb; poshnowienie to 

nie dotyczy osob niewidomych , korzystajqcych z psow przewodnik~w, 

U niedopuszczanie do zakiocania ciszy i spokoju przez zwierzgta domowe; 

3. hodowcy zwierzqt domowjch zobowiqzani sq spetniat wymogi us?anowione d!a hodujqcych 

mierzgta gospodarskie na obszarach ~yia~czonych spod zabudowy, 

4. postanowienia ust. 2 dotyczq takie zwierzqt nieudomowionych, utrzymywanych w charakterze 

mierzqt domowych. 

ROZDZlAk Vlll 

Wymagania odnosnie utrzyrnywania zwierzqt gospodarskich na terenach wytqczonych z 

produkcji rolniczej 

5 19. 

1. Utrzymywanie zwierzqt gospodarskich jest zabronione na terenach wylqczonych z produkcji 

. - rolniuej, oznaczonych w rniejscowych planach zagospodarowania przestrzennego jako takie. 

2. Zakaz utrzyrnywania zwierzqt gospodarskich dotyczy t a k e  zwartych terenow zajetych przez 

budowni~two wielorodzinne, instytucje u2ytecznosci publicznej, Gentra handlowe, hotele, ogrody 

dzialkowe. 

3. Na pozostalych terenach wytqczonych z produkcji rolnej, dopuszcza sig uttzyrnywanie zwierzqt 

gospodarskich pod nastgpujqcyrni wan-lnkami: 

1) posiadania budynkow gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierqt 

spetniajqcych wyrnogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. 

Nr 207, poz. 2016 z p6in. zm.), 

2) wszelka uciqzliwosc hodowli dla srodowiska w tym ernisje bedqce jej skutkiern zostanq 

ograniczone do obszam nieruchomosci, na ktorej jest prowadzona. 

4. Qdstgpstwa od zakazbw wymienionych w ust. 1-2 dopuszwalne sq tylko w wypadku, gdy 

utrzyrnywanie zwierzqt gospodarskich jest podstawowyrn irodiem utrzymania rodziny, a na chow 
- 

wyraiq zgodg sqsiedzi bgdqcy stronami postgpowania w rozumieniu kodeksu postgpowania 

adrninistracyjnego oraz Burmistrz Gminy i Miasta. 

5. Prowadzqcy chow zwierzqt gospodarskich na terenach wylqczonych z produkcji rolnej, 

zobowiqani sqprzest~egac zapisow § 3 niniejszego Regularninu, a ponadto: 

1) przestrzegac przepisow sanitamo-epidemiologicznych, 

2) gromadzic i usuwaC nieczystosci, ktore nie sqobornikiern i gnojowkq, w sposob 

przewidziany dla sciekow; 

3) skladowat obornik w odleglosci co najrnniej 10 rn od linii rozgraniaajqcej drogi 

publicznej, na terenie plaskirn, tak by odcieki nie rnogly przedostawac sig na teren 

sqsiednich nieruchorno5ci; 

4) przeprowadzat deratyzacjg pomieszczen, w ktorych prowadzona jest hodowla 

zwierzqt, dwa razy do roku wiosnq i jesieniq, realizowanq przez podrniot uprawniony; 

5)  pszczoty trzymac w ulach, ustawionych w odleglosci, co najrnniej 10 m od granicy 

niemchomoSci w taki sposob, aby wylatujqce i przylatujqce p s z c z ~ ~ ~ ~ ~ I ~ ~ c ~  
Rady &F 

uciqzliwosci dla wlascicieli nieruchomosci sqsiednich. 
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