UCHWAŁA NR XIII/105/20
RADY MIASTA KOLNO
z dnia 3 lipca 2020 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kolno
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 713) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 oraz z 2020 r. poz. 150, poz. 284 i poz. 875) oraz po uzyskaniu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie, Rada Miasta Kolno uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kolno stanowiący załącznik
do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kolno.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXIX/176/17 Rady Miasta Kolno z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie
przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kolno (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego
z 2017 r. poz. 4462).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego, jednak nie wcześniej niż z dniem 1 sierpnia 2020 roku.

Przewodniczący Rady Miasta
Mariusz Rakowski
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Załącznik do uchwały Nr XIII/105/20
Rady Miasta Kolno
z dnia 3 lipca 2020 r.
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA KOLNO
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.
§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kolno
dotyczące:
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości;
2) wymagań dotyczących kompostowania bioodpadów;
3) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów;
4) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
5) wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
6) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe;
7) wymagań odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej;
8) obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.
§ 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:
1) Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) – należy przez to rozumieć miejsca,
do których właściciele nieruchomości położonych na terenie miasta Kolno samodzielnie dostarczają
nieodpłatnie odpady komunalne zebrane w sposób selektywny;
2) urządzeniu do gromadzenia odpadów komunalnych – rozumie się przez to pojemnik na odpady komunalne,
worek na odpady komunalne lub kompostownik przydomowy na bioodpady;
3) odpadach resztkowych – rozumie się przez to niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, które
pozostają po segregacji odpadów u źródła (wytwórcy odpadów);
4) odpadach budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne – należy przez to rozumieć
odpady powstające w gospodarstwach domowych w wyniku prowadzenia we własnym zakresie remontów,
budów i rozbiórek (drobnych prac remontowo – budowlanych);
5) popiołach i żużlach z palenisk domowych – należy przez to rozumieć frakcję zawierającą popioły i żużle
z palenisk używanych w gospodarstwach domowych, urządzeń grzewczych i kotłów c.o. opalanych
paliwem stałym (typu drewno,węgiel) i innymi paliwami stałymi, dopuszczonymi do obrotu handlowego.
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.
§ 3. 1. Na terenie miasta Kolno obowiązuje zbieranie odpadów komunalnych.
2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do:
1) zbierania i gromadzenia w sposób selektywny odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości
w przeznaczonych na ten cel urządzeniach do ich gromadzenia;
2) przekazywania przedsiębiorcy odpadów, zebranych selektywnie i pozostałych odpadów zmieszanych,
w terminach wyznaczonych harmonogramem odbioru;
3) do utrzymania tych urządzeń w należytym stanie technicznym, porządkowym i sanitarnym.
3. Przedsiębiorca odbierający odpady wyposaży nieruchomości w pojemniki lub worki do selektywnego
zbierania odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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4. Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają na nich odpady komunalne
wyłączone są z zorganizowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi prowadzonego przez
Miasto. Właściciele tych nieruchomości zobowiązani są we własnym zakresie do podpisywania umów na
odbiór odpadów komunalnych z prowadzonej działalności z przedsiębiorcami posiadającymi wpis do rejestru
działalności regulowanej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Kolno.
Zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
§ 4. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących
odpadów komunalnych:
1) papier;
2) metale i tworzywa sztuczne ( w tym odpady opakowaniowe wielomateriałowe);
3) szkło;
4) bioodpady;
5) przeterminowane leki;
6) chemikalia;
7) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we
krwi, w szczególności igieł i strzykawek;
8) zużyte baterie i akumulatory;
9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
10) zużyte opony;
11) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
12) odpady budowlane i rozbiórkowe;
13) zużyte opony;
14) tekstylia i odzież;
15) popiół i żużel z palenisk domowych.
2. Ustala się sposób selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
1) „ u źródła” – bezpośrednio na terenie nieruchomości, w miejscu ich wytworzenia;
2) na terenach przeznaczonych do użytku publicznego;
3) w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
3. Sposób postępowania z poszczególnymi frakcjami odpadów komunalnych selektywnie zbieranych:
1) przeterminowane, niezużyte leki należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu pojemnikach
ustawionych w wyznaczonych aptekach, przy czym papierowe opakowania oraz papierowe ulotki
informacyjne należy dołączyć do papieru lub przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych,
2) chemikalia należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
3) zużyte baterie należy umieszczać w pojemnikach na baterie w sklepach, wyznaczonych placówkach
oświatowych lub dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
4) akumulatory należy umieszczać w pojemnikach przy stacjach obsługi samochodów lub dostarczać do
punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy zostawiać w placówkach handlowych (dotyczy sytuacji
zakupu nowego sprzętu i pozostawienia starego) lub dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych lub wystawiać nagromadzony sprzęt w trakcie „wystawek”, tj. okresowego odbierania
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określonej grupy odpadów z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, nie wcześniej niż
24 godziny przed terminem ich odbioru,
6) meble i inne odpady wielkogabarytowe należy wystawiać, w trakcie „wystawek”, nie wcześniej niż
24 godziny przed terminem ich odbioru:
a) na terenach zabudowy jednorodzinnej odpady wielkogabarytowe winny być wystawiane przed posesję
w sposób nieutrudniający przejścia lub przejazdu, a w rejonach zabudowy wielorodzinnej przy altanie
śmietnikowej. W przypadku ustawienia kontenerów oznakowanych „wystawki” odpady
wielkogabarytowe należy umieszczać w tych kontenerach,
b) właściciele nieruchomości mogą dostarczać odpady wielkogabarytowe do punktu selektywnego
zbierania odpadów komunalnych,
7) bioodpady należy zbierać selektywnie do worków lub pojemników, lub dostarczać do punktu selektywnego
zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). W zabudowie jednorodzinnej dopuszcza się kompostowanie
odpadów zielonych i innych odpadów ulegających biodegradacji, pod warunkiem, że nie będzie to
stanowiło uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich,
8) zużyte opony, pochodzące z gospodarstw domowych, należy pozostawiać w punktach/placówkach
wymiany opon lub dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
9) odpady budowlano-rozbiórkowe z gospodarstw domowych należy dostarczać do punktu selektywnego
zbierania odpadów komunalnych, przy czym wymaga się odrębnego wydzielenia gruzu budowlanego,
tworzyw sztucznych, styropianu i odpadów niebezpiecznych.
10) popiół i żużel z palenisk domowych należy gromadzić w workach w kolorze szarym i wystawiać zgodnie
z harmonogramem odbioru.
4. Pozostałe odpady komunalne mogą być zbierane łącznie jako resztkowe (niesegregowane, zmieszane)
odpady komunalne.
5. Miasto Kolno posiada Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który znajduje się
w Kolnie przy ul. Pastorczyk 12B.
6. Do PSZOK przyjmowane są odpady powstające w gospodarstwach domowych z terenu miasta Kolno
dostarczone przez ich wytwórców.
7. Dostarczający odpady do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ma obowiązek ich
rozładunku i umieszczenia w miejscach i sposób wskazany przez obsługę punktu oraz stosowanie się do
regulaminu PSZOK.
Uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości do użytku publicznego.
§ 5. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych
zanieczyszczeń, niezwłocznie z części nieruchomości służących do użytku publicznego codziennie do godz.
8oo, a w przypadku intensywnych opadów śniegu – w ciągu 6 godzin, od ustania odpadów.
2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku na chodniku położonym
bezpośrednio przy granicy nieruchomości.
3. Zabrania się zgarniania śniegu, błota, lodu i innych zanieczyszczeń na jezdnię.
Mycie i naprawa pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi.
§ 6. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na własnej nieruchomości
z zachowaniem zasad ochrony środowiska pod warunkiem, że:
1) czynność ta zostanie dokonana w miejscach o utwardzonym podłożu oraz przy użyciu środków ulegających
biodegradacji;
2) powstające ścieki zostaną odprowadzone do sieci kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego.
Ścieki nie mogą powodować zanieczyszczenia gleby oraz wód powierzchniowych;
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3) naprawy własnych pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą się odbywać na
nieruchomościach w miejscach, w których prace związane z naprawą nie będą powodowały
zanieczyszczenia gleby i wód gruntowych oraz uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości, a sposób
postępowania z odpadami powstającymi w wyniku naprawy będzie zgodny z przepisami szczególnymi.
Rozdział 3.
Wymagania dotyczące kompostowników.
§ 7. 1. Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne prowadzi się:
1) w kompostownikach ogrodowych lub,
2) w drewnianych kompostownikach wykonanych z desek lub belek, materiałów ażurowych ułożonych tak,
aby zapewnić dostęp powietrza do warstw kompostu,
3) w formie pryzmy, gdzie materiał biodegradowalny układa się warstwowo.
2. Kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie prowadzi się w dołach lub
zbiornikach betonowych ograniczających dostęp powietrza.
3. Kompostowaniu podlegają, m.in.: miękkie części uprawianych roślin, skoszona trawa, pocięte na drobne
kawałki liście i gałęzie, chwasty, spadłe owoce, odpady po warzywach i owocach, obierki po owocach
i warzywach, fusy po herbacie i kawie, nie zjedzone i zepsute potrawy, potłuczone skorupki od jajek.
4. Właściciel nieruchomości posiadający kompostownik powinien poinformować o tym fakcie Burmistrza
Miasta Kolno w składanej deklaracji.
5. Wymagania dotyczące prawidłowego kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne
w kompostownikach przydomowych:
1) organizowanie przydomowych kompostowników powinno odbywać się w okresie od wiosny do jesieni,
2) pryzmy bądź kompostownik powinny być zlokalizowane w miejscach osłoniętych od wiatru
i zacienionych, co zapewnia mniejszą utratę wilgotności kompostu (w okresie upałów wskazane jest
nawadnianie w celu utrzymania odpowiedniej wilgotności),
3) pryzma lub materiał w kompostowniku powinny być ułożone warstwowo, na dole powinna być warstwa
podtrzymująca i zapewniająca przewietrzenie,
4) kilka razy w roku pryzma powinna być przerabiana, tzn.: warstwy kompostowanego materiału powinny być
przełożone w taki sposób, aby wierzchnie warstwy znalazły się w jej wnętrzu,
5) pryzma oraz kompostowniki powinny być przykryte, aby uchronić przed deszczem i śniegiem,
6) pryzmy i kompostowniki zimą powinny być przykryte folią, aby temperatura wewnątrz nie spadła poniżej
zera.
6. Lokalizacja przydomowego kompostownika powinna być zgodna z innymi obowiązującymi przepisami
prawa.
7. Zwalnia się w całości z obowiązku posiadania worka na bioodpady w przypadku zadeklarowania przez
właściciela nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostowania
bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych.
8. Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarują posiadanie kompostownika są zobowiązani w całości
zagospodarować bioodpady w kompostowniku przydomowym.
9. W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który zadeklarował posiadanie kompostownika
przydomowego i kompostowanie w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne, a nie realizuje tego
obowiązku utraci prawo do zwolnienia z opłaty w tym zakresie.
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Rozdział 4.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych
pojemników i worków oraz utrzymania ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym
i technicznym.
§ 8. 1. Ustala się następujące rodzaje i minimalną pojemność pojemników /urządzeń/ przeznaczonych do
zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:
1) pojemniki na odpady o pojemności 110 litrów,
2) pojemniki na odpady o pojemności 120 litrów,
3) pojemniki na odpady o pojemności 240 litrów,
4) pojemniki na odpady o pojemności 360 litrów,
5) pojemniki na odpady o pojemności 660 litrów,
6) pojemniki na odpady o pojemności 770 litrów,
7) pojemniki (KP 5, KP 7, KP 10 ) o pojemności od 5 do 10 m3,
8) worki o pojemności do 120 litrów do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
9) kosze uliczne metalowe lub z tworzywa sztucznego o pojemności od 20 litrów do 60 litrów.
2. W przypadku okresowego nagromadzenia większej ilości odpadów komunalnych niż przewiduje
regulamin dopuszcza się stosowanie, oprócz pojemników, odpowiednio oznaczonych worków o pojemności do
120 litrów.
§ 9. 1. Nieruchomości zamieszkałe wyposaża się w odpowiednią ilość pojemników /urządzeń/ do zbierania
zmieszanych odpadów komunalnych biorąc pod uwagę następujące parametry:
1) dla nieruchomości zamieszkałej przez 1-4 osoby - jeden pojemnik o pojemności min 110 - 120 litrów,
2) dla nieruchomości zamieszkałej przez 5-8 osób - dwa pojemniki o pojemności min 110 - 120 litrów każdy
lub jeden pojemnik o pojemności 240 litrów,
3) dla nieruchomości zamieszkałej przez 9-12 osób- trzy pojemniki o pojemności min 110 - 120 litrów każdy
lub jeden pojemnik o pojemności 240 litrów + jeden pojemnik o pojemności min 110 - 120 litrów,
4) rodziny liczniejsze mają obowiązek wyposażenia nieruchomości w urządzenia o pojemności zapewniające
pokrycie zapotrzebowania według zapisanych norm.
2. Nieruchomości w zabudowie wielolokalowej wyposaża się w pojemniki /urządzenia/ do selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych i do zmieszanych odpadów komunalnych dostosowując ich pojemności do
istniejących potrzeb.
3. W przypadku, gdy nie jest możliwe zlokalizowanie zestawu pojemników do selektywnego zbierania
odpadów komunalnych, przy każdym budynku wielolokalowym, dopuszcza się lokalizację jednego zestawu dla
kilku budynków.
4. Na terenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy i jest ona jednocześnie wykorzystywana
w inny sposób, wymaga się ustawienia pojemników odrębnie dla części zamieszkałej i niezamieszkałej.
§ 10. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do selektywnej zbiórki odpadów oraz do
zmieszanych odpadów komunalnych biorąc pod uwagę następujące parametry:
1) co najmniej jeden pojemnik o pojemności min 110 litrów w przypadku prowadzenia działalności
gospodarczej, niezależnie od rodzaju nieruchomości,
2) dla budynków użyteczności publicznej oraz wszelkiego rodzaju biur, poza wymienionymi niżej – 5 litrów
na każdego pracownika, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności min 110 litrów na lokal,
3) dla szkół wszelkiego typu – 1 litr na każdego ucznia, studenta i pracownika, jednak co najmniej jeden
pojemnik o pojemności min 110 litrów,
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4) dla żłobków i przedszkoli – 2 litry na każde dziecko i pracownika, jednak co najmniej jeden pojemnik
o pojemności min 110 litrów,
5) dla lokali handlowych – 10 litrów na każde 10 m² pow. całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik
o pojemności min 110 litrów na lokal,
6) dla punktów handlowych poza lokalem – 15 litrów na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden
pojemnik o pojemności min 110 litrów na każdy punkt,
7) dla lokali gastronomicznych – 5 litrów na każde miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tzw.
ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, co najmniej jeden pojemnik o pojemności min 110 litrów,
8) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – co najmniej jeden pojemnik o pojemności min 110 litrów,
9) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych
i socjalnych – pojemnik o pojemności min 110 litrów na każdych 15 pracowników, jednak co najmniej
jeden pojemnik o pojemności min 110 litrów,
10) dla domów opieki, hoteli, pensjonatów itp. - 15 litrów na jedno łóżko, jednak co najmniej jeden pojemnik
o pojemności min 110 litrów,
11) dla ogródków działkowych 60 litrów na każdą działkę w okresie od 1 marca do 30 listopada każdego roku
i 5 litrów poza tym okresem,
12) w odniesieniu do lokali, w których jest prowadzona działalność spożywcza lub gastronomiczna wymagane
jest ustawienie na zewnątrz lokalu kosza o minimalnej pojemności 50 litrów i jego codzienne opróżnianie,
13) wielkość pojemników winna być dostosowana do częstotliwości odbierania zmieszanych odpadów
komunalnych.
§ 11. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów
komunalnych w pojemnikach lub urządzeniach z uwzględnieniem miesięcznej wielkości wytwarzania
odpadów, przyjmując za normę 30 litrów na osobę.
§ 12. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi gmina przyjmuje obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki służące do
zbierania odpadów komunalnych :
1) w zabudowie jednorodzinnej obowiązują worki do selektywnej zbiórki odpadów,
2) w zabudowie wielolokalowej obowiązują pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów.
Wymagania techniczne dotyczące urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych.
§ 13. 1. Urządzenia stosowane do zbierania odpadów komunalnych powinny być szczelne, zamykane,
o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej oraz odpowiadać wymaganiom zawartym w ustawie z dnia
30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2019 r. poz.155) lub spełniać wymagania Polskich
Norm.
2. Urządzenia przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powinny być oznakowane
w sposób określający rodzaj gromadzonego odpadu oraz odpowiadać wymaganiom stawianym
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu
selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2019 r. poz. 2028).
3. Ustala się kolorystykę urządzeń i worków przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów
komunalnych w następujący sposób:
1) ŻÓŁTY - tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe,
2) NIEBIESKI - papier i tektura,
3) ZIELONY - szkło,
4) BRĄZOWY - bioodpady,
5) SZARY - popiół.
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§ 14. Worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów muszą spełniać następujące wymagania:
a) być wykonane z tworzywa o odpowiedniej wytrzymałości nie mniejszej niż dla tworzywa LDPE,
b) mają wyglądać estetycznie, z zachowaniem obowiązującej kolorystyki lub posiadać trwałe oznaczenie
napisem dotyczącym zbieranego odpadu, nazwy wykonawcy i numeru telefonu.
Zasady rozmieszczania pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
i zbiorników do gromadzenia nieczystości ciekłych.
§ 15. 1. Ustala się następujące zasady rozmieszczania pojemników lub worków przeznaczonych do
zbierania odpadów komunalnych:
1) lokalizacja miejsc gromadzenia odpadów komunalnych winna spełniać przepisy rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065);
2) pojemniki lub worki należy ustawić w granicach nieruchomości której służą, w miejscu wydzielonym,
zabezpieczonym przed zbieraniem się wody, błota i innych zanieczyszczeń;
3) pojemniki lub worki należy ustawiać w miejscach łatwo dostępnych, w sposób niepowodujący
nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.
2. Kosze lub pojemniki uliczne rozmieszcza się w pasach dróg publicznych oraz na innych terenach
przeznaczonych do użytku publicznego, charakteryzujących się nasilonym ruchem pieszych, w szczególności
przy oznakowanych przejściach dla pieszych, przystankach komunikacyjnych, parkach, placach zabaw.
§ 16. Właściciel nieruchomości zapewnia przedsiębiorcy swobodny dostęp do szczelnego zbiornika
bezodpływowego przeznaczonego do gromadzenia nieczystości ciekłych, umożliwiając jego opróżnienie przez
pojazd asenizacyjny bez narażania na szkodę ludzi lub mienia.
Standardy utrzymania pojemników oraz miejsc zbierania i gromadzenia odpadów komunalnych
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
§ 17. 1. Pojemniki na odpady komunalne powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym poprzez:
1) umieszczanie poszczególnych rodzajów odpadów w pojemnikach wyłącznie do nich przeznaczonych,
2) dostosowanie pojemności pojemników do ilości wytworzonych odpadów w celu niedopuszczenia do
przepełnienia pojemników,
3) zamykanie pojemników,
4) poddawanie ich w miarę potrzeb myciu, czyszczeniu preparatami dezynfekcyjnymi usuwającymi
drobnoustroje, owady oraz nieprzyjemne zapachy.
2. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych nie mogą być uszkodzone, bądź pozbawione
istotnych elementów wyposażenia. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia elementu identyfikującego
pojemnik, należy niezwłocznie powiadomić podmiot zarządzający systemem gospodarowania odpadami
komunalnymi.
3. Kosze i pojemniki uliczne rozmieszczone w pasach dróg publicznych oraz na innych terenach
przeznaczonych do użytku publicznego winny być systematycznie opróżniane, nie dopuszczając do ich
przepełnienia oraz utrzymywane w należytym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
4. Miejsca gromadzenia odpadów, w tym lokalizacji pojemników i koszy, należy utrzymywać
w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym poprzez systematyczne opróżnianie pojemników,
nie dopuszczając do ich przepełnienia, usuwanie zanieczyszczeń powstających w wyniku załadunku
i transportu odpadów, a w razie konieczności dezynfekcję tych miejsc.
5. Zabrania się wrzucania do koszy ulicznych odpadów pochodzących z gospodarstw domowych.
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Rozdział 5.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
§ 18. 1. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości:
1) zmieszane odpady komunalne:
a) dla budynków jednorodzinnych - nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie,
b) dla budynków wielolokalowych, po wypełnieniu pojemników nie rzadziej niż 3 razy w tygodniu,
c) dla nieruchomości nie zamieszkałych, na których powstają odpady – nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie,
d) dla lokali nie zamieszkałych w budynkach z funkcją mieszkalną – nie rzadziej niż jeden raz na
2 tygodnie.
2) odpady zbierane w sposób selektywny: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, odbierane będą:
a) dla budynków jednorodzinnych - jeden raz w miesiącu,
b) dla budynków wielolokalowych - po wypełnieniu pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki
odpadów, nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu,
c) dla nieruchomości nie zamieszkałych, na których powstają odpady, po wypełnieniu pojemników
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów, nie rzadziej niż raz w miesiącu .
3) odpady ulegające biodegradacji odbierane będą od właścicieli nieruchomości z częstotliwością:
a) dla budynków jednorodzinnych, od kwietnia do listopada - nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie,
w pozostałych miesiącach- jeden raz w miesiącu,
b) dla budynków wielolokalowych, po wypełnieniu pojemników przeznaczonych do zbiórki bioodpadów,
nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu,
c) dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady, po wypełnieniu pojemników,
nie rzadziej niż raz w tygodniu.
4) odpady popiołu odbierane będą od właścicieli nieruchomości w okresie od października do kwietnia:
a) dla budynków jednorodzinnych – nie rzadziej niż jeden raz na 2 tygodnie,
b) dla budynków wielolokalowych - po wypełnieniu pojemników, nie rzadziej niż raz w tygodniu,
c) poza okresem, o którym mowa w pkt. 4 popiół odbierany będzie po zapełnieniu pojemnika i dokonaniu
zgłoszenia przedsiębiorcy, jednakże nie rzadziej niż raz w miesiącu.
5) odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, meble oraz inne odpady
wielkogabarytowe, odbierane będą od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w formie „wystawki”– raz
na kwartał kalendarzowy zgodnie z harmonogramem odbioru.
2. Dopuszcza się możliwość zbierania i gromadzenia sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów
wielkogabarytowych, mebli itp. na terenie nieruchomości lub chodnika albo w innym miejscu publicznym
położonym w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości, z terenu której dany odpad pochodzi.
3. Odpady ulegające biodegradacji /odpady zielone/ mogą być zbierane i gromadzone w przydomowych
kompostownikach.
4. Na drogach publicznych, oraz na terenach nieruchomości należących do miasta i służących do użytku
publicznego, kosze lub pojemniki na odpady powinny być opróżniane z częstotliwością nie dopuszczającą do
ich przepełnienia, nie rzadziej niż 2 razy na tydzień w okresie od kwietnia do września i 1 raz na tydzień
w okresie od października do marca.
§ 19. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci
kanalizacyjnej.

Id: 6CA429FA-B119-4BEB-99E3-5E8C73BADB60. Podpisany

Strona 8

2. Przy braku dostępu do sieci kanalizacji sanitarnej właściciele nieruchomości mają obowiązek
gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych lub oczyszczania poprzez przydomową
oczyszczalnię ścieków bytowych, jeżeli zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo
decyzja o warunkach zabudowy dopuszczają takie rozwiązanie.
3. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinno odbywać się z częstotliwością nie dopuszczającą do
ich przepełnienia, uzależnione od pojemności zbiornika i ilości nieczystości ciekłych szczególności:
1) właściciel zbiornika nie może dopuścić do przepełnienia zbiornika i zanieczyszczenia powierzchni ziemi
lub wód podziemnych,
2) zabronione jest wprowadzanie nieczystości ciekłych do gruntu, rowów, zbiorników wodnych,
wykorzystywania ich w rolnictwie, o ile przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej.
4. Zgromadzone nieczystości ciekłe powinny być odbierane przez uprawniona firmę wywozową
i dostarczone do stacji zlewnej,
5. Przenośne toalety publiczne powinny być użytkowane zgodnie z zaleceniami producentów, utrzymywane
w czystości, dezynfekowane i opróżniane z częstotliwością uzależnioną od potrzeb.
6. Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, opróżnienie zbiorników bezodpływowych
i oczyszczalni przydomowych mogą odbywać się w godzinach od 6.00 do 22.00 w dni robocze i w godzinach
od 10.00 do 14.00 w soboty, w dni przedświąteczne dopuszcza się odbiór odpadów do godz. 18.00.
Powyższe godziny nie obowiązują w przypadku usuwania awarii urządzeń i sieci.
Rozdział 6.
Wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami.
§ 20. 1. Gmina, właściciele nieruchomości oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości, są zobowiązani do prowadzenia działań zmierzających do ograniczenia powstających odpadów
komunalnych oraz do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych w taki sposób, aby
ograniczyć ich ilość kierowaną na składowiska, ze szczególnym uwzględnieniem ograniczenia ilości
kierowanych na składowiska odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych.
2. Powstające w gospodarstwach domowych bioodpady powinny być w pierwszej kolejności wykorzystane
przez mieszkańców we własnym zakresie np. poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach na
terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.
3. Gmina zobowiązuje się podejmować działania mające na celu wyeliminowanie praktyk nielegalnego
składowania odpadów, wylewania nieczystości ciekłych w miejscach do tego nieprzeznaczonych.
3. Dopuszcza się możliwość przeprowadzania przez podmiot inny niż Gmina akcji informacyjnej
w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości.
Rozdział 7.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.
§ 21. 1. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do zachowania środków
ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenie starań, aby
zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia.
2. Właściciele lub opiekunowie psów i innych zwierząt domowych są zobowiązani do sprawowania
właściwej opieki nad tymi zwierzętami, a w szczególności:
1) wyprowadzania psa na smyczy, a psa agresywnego na smyczy i w kagańcu,
2) nie pozostawiania bez dozoru, jeżeli zwierzę nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie
ogrodzonym w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się z niego,
3) utrzymywania zwierząt w sposób nie stwarzający uciążliwości w postaci hałasu lub odoru dla osób
znajdujących się w sąsiednich lokalach lub nieruchomościach,
4) oznakowania tabliczką ostrzegawczą bramy lub furtki wejściowej na teren ogrodzonej posesji, na której
utrzymywane jest zwierzę mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego,
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5) niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta domowe na klatkach
schodowych, na skwerach i trawnikach oraz w innych miejscach przeznaczonych do publicznego użytku;
obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych,
6) nie wprowadzania psów i kotów do budynków użyteczności publicznej, sklepów, lokali gastronomicznych,
na place zabaw dla dzieci oraz na teren innych obiektów, w których właściciel bądź użytkownik taki zakaz
wprowadził. Obowiązek ten nie dotyczy psa przewodnika osoby niewidomej lub niedowidzącej,
7) zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest jedynie w kagańcu, w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi
i tylko wówczas gdy posiadacz psa ma możliwość sprawowania nad nim bezpośredniej kontroli.
Rozdział 8.
Wymagania w zakresie utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej.
§ 22. 1. Utrzymanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej, oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego jako takie, na których
rozpoczęto inwestowanie zgodne z tymi planami.
2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt
gospodarskich pod następującymi warunkami:
1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186),
2) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska, w tym emisje będące jej skutkiem, zostaną ograniczone do
obszaru nieruchomości na której jest prowadzona.
3. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wymienionych w ust. 2 zobowiązani są zapewnić:
1) przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych,
2) gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób zgodny
z prawem, a także nie powodować zanieczyszczenia terenu nieruchomości i nieruchomości sąsiednich oraz
wód powierzchniowych i podziemnych.
Rozdział 9.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania
§ 23. 1. Obszarami podlegającymi obowiązkowej deratyzacji są nieruchomości zajęte pod wielorodzinne
budownictwo mieszkaniowe oraz nieruchomości związane z produkcją, handlem i magazynowaniem artykułów
spożywczych oraz świadczeniem usług bytowych.
2. Deratyzację o której mowa w ust. 1, należy przeprowadzać w terminach od 15 marca do 15 kwietnia oraz
od 15 września do 15 października, w przypadkach pojawienia się gryzoni lub niezwłocznie w przypadku
występowania dużych skupisk gryzoni.
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