
UCHWAŁA NR XXIX/212/17
RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE

z dnia 22 listopada 2017 r.

w sprawie  regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szepietowo

Na podstawie art. 18 ust. 2pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) , po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szepietowo stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szepietowa.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXVIII/200/17 Rady Miejskiej w Szepietowie z dnia 28września 2017 r. w sprawie 
przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Szepietowo.

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

 
Przewodniczący Rady 

Miejskiej

Sławomir Czarkowski
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Załącznik do Uchwały Nr XXIX/212/17

Rady Miejskiej w Szepietowie

z dnia 22 listopada 2017 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szepietowo.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Szepietowo, dotyczące:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru (w 
tym tektury, opakowań, gazet, czasopism itd.), metalu, tworzywa sztucznego, szkła,

b) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym 
także odpadów zielonych z ogrodów i parków,

c) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania powstających w gospodarstwach domowych: 
przeterminowanych leków i chemikaliów (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itd.), zużytych baterii 
i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów 
wielkogabarytowych, odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych, zużytych opon, popiołu i żużlu 
z palenisk domowych,

d) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku 
publicznego,

e) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi.

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie 
nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymania 
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,

b) liczby osób korzystających z tych pojemników;

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości 
oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) innych wymagań wynikających z Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016 – 
2022 (Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXXII/280/16 z dnia 19 grudnia 2016 r.);

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub 
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

6) wymagań utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także 
zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

7) wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzenia.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania, a odbierający odpady 
do odbierania następujących rodzajów odpadów:

1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem pkt. 2-13

2) przeterminowanych leków i chemikaliów (farb, rozpuszczalników, olei odpadowych itd.);

3) zużytych baterii  i akumulatorów;
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4) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

5) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;

6) odpadów budowlano-remontowych;

7) zużytych opon;

8) odpadów zielonych z pielęgnacji ogrodów i parków;

9) papieru ( w tym tektury, opakowań, gazet, czasopism itd.);

10) szkła;

11) tworzywa sztucznego;

12) metali;

13) popiół i żużel z palenisk domowych;

14) pozostałe frakcje odpadów komunalnych mogą być zbierane łącznie jako zmieszane odpady komunalne.

2. Odpady, o których mowa w ust. 1, właściciele nieruchomości obowiązani są zbierać i gromadzić 
niezwłocznie od chwili ich powstania.

3. Odpady określone w ust. 1 odbierane są w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi rodzajami 
odpadów zbieranych selektywnie. Odpady te należy odbierać z częstotliwością określoną w rozdziale III. 
Pojemniki i miejsca gromadzenia odpadów utrzymywać w stanie czystości.

4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do:

1) utrzymania w należytej czystości wszystkich nieruchomości;

2) postępowania z odpadami innymi niż komunalne, powstającymi na terenie nieruchomości w wyniku 
prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 
2001 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987, ze zmianami);

3) uprzątanie z terenu nieruchomości wraków pojazdów mechanicznych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 
20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników przylegających do nieruchomości mają 
obowiązek do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do 
użytku publicznego.

2. Gromadzenie błota, śniegu i lodu uprzątniętego z części nieruchomości służących do użytku publicznego, 
w sposób niezagrażający  bezpieczeństwu przechodniów i pojazdów, nieutrudniający  ruchu, niezagrażający 
istniejącej roślinności oraz umożliwiający odpływ wody do kanalizacji.

§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:

1) niezanieczyszczania środowiska i nieodprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub 
zbiornika bezodpływowego;

2) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu 
środków ulegających biodegradacji.

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się pod warunkiem:

1) niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego 
przeznaczonych;

2) napraw pojazdu nie związanych z naprawami blacharsko-lakierniczymi, wymianą oleju i innych płynów 
samochodowych;

3) nie stwarzania uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości.

Rozdział 3.
Zasady ogólne w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów

§ 5.  Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:
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1) pojemniki na odpady o pojemności 60 litrów;

2) pojemniki na odpady o pojemności 110 litrów; 120 litrów; 240 litrów, 1100 litrów;

3) kosze uliczne o pojemności do 60 litrów;

4) pojemniki typu jak wyżej, oznaczonego odpowiednimi kolorami i napisami w stosunku do każdego rodzaju 
odpadu selektywnie zebranego;

5) inne pojemniki i kontenery szczególnego przeznaczenia;

6) worki oznaczone odpowiednimi kolorami i napisami w stosunku do każdego rodzaju odpadu selektywnie 
zebranego.

§ 6. Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów:

1) pojemniki i worki do prowadzenia selektywnej zbiórki ma obowiązek dostarczyć właścicielowi nieruchomości 
przedsiębiorca, zajmujący się zbiórką i wywozem odpadów lub właściciel nieruchomości zaopatrzy się w te 
urządzenia  i worki we własnym zakresie;

2) na obszarach zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej odpady zebrane selektywnie odbierane są przez 
przedsiębiorcę sprzed nieruchomości; właściciel ma obowiązek w terminie określonym harmonogramem 
wystawić pojemnik przed wejście na teren nieruchomości, chyba że uzgodnił inaczej z przedsiębiorcą;

3) na obszarach zabudowy wielorodzinnej odpady zebrane selektywnie odbierane są przez przedsiębiorcę 
z zabezpieczonych pomieszczeń lub pojemników zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie budynków, na 
terenie utwardzonym i ogrodzonym;

4) przedsiębiorca odbierający odpady ma obowiązek w ramach zryczałtowanej opłaty odebrać odpady 
budowlano-remontowe i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne pochodzące z gospodarstw domowych 
w ilości nie przekraczającej 500 kg na gospodarstwo domowe w danym roku kalendarzowym, a odpady 
niespełniające tej definicji przedsiębiorca ma obowiązek odebrać za dodatkową opłatą ponoszoną przez 
właściciela nieruchomości;

5) do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych właściciele nieruchomości dostarczają odpady 
posegregowane w workach. Przedsiębiorca odbierający odpady ma obowiązek zaopatrzyć PSZOK 
w odpowiednią ilość pojemników na odpady.

§ 7. Ustala się następujące zasady w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe:

1) opróżnianie zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe i oczyszczalni przydomowych odbywa się na 
podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego, z którym zawarł 
umowę;

2) częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich 
eksploatacji.

§ 8.  Ustala się następujące częstotliwości odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości i terenów 
przeznaczonych do użytku publicznego:

1) zmieszane odpady komunalne odbierane są z nieruchomości zgodnie z opublikowanym przez gminę 
harmonogramem z następującą częstotliwością:

a) budynki jednorodzinne – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,

b) budynki wielorodzinne – nie rzadziej niż raz na tydzień;

2) selektywnie zebrane odpady z papieru, szkła, metale, tworzywa sztuczne odbierane są z terenu nieruchomości 
zgodnie z opublikowanym przez gminę harmonogramem z następującą częstotliwością:

a) budynki jednorodzinne – nie rzadziej niż raz na miesiąc,

b) budynki wielorodzinne – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie lub w miarę potrzeb;

3) odpady ulegające biodegradacji  odbierane  są z nieruchomości zgodnie z opublikowanym przez gminę 
harmonogramem z następującą częstotliwością:

a) budynki jednorodzinne – nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu,

b) budynki wielorodzinne – nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu;
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4) popiół i żużel w zabudowie jednorodzinnej i zabudowie wielorodzinnej w Szepietowie – Wawrzyńcach (lokale 
mieszkalne opalane węglem) – nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu w okresie grzewczym (od września do 
maja);

5) opróżnianie koszy ulicznych, koszy z parków i przystanków – nie rzadziej niż raz tydzień;

6) odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony odbierane będą dwa razy w roku – 
przed sezonem letnim i przed sezonem zimowym (zgodnie z harmonogramem  na odbiór odpadów 
komunalnych), lub właściciele nieruchomości będą mogli nieodpłatnie dostarczać te odpady do Punktu 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Szepietowie;

7) zużyte baterie i akumulatory – dwa razy w roku lub przekazywać do specjalistycznych pojemników 
ustawionych na terenie gminy, w szkołach, sklepach, w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych;

8) przeterminowane leki należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych na terenie 
aptek lub zdeponować w Punkcie Selektywnej Zbierania Odpadów Komunalnych w Szepietowie.

§ 9. 1. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorniki bezodpływowe muszą być eksploatowane 
zgodnie z ich przeznaczeniem, zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Nie przestrzeganie tych wymogów może 
spowodować odmowę odbioru odpadów i zgłoszenie tego faktu gminie.

2. Do pojemników na odpady selektywne zabrania się wrzucać (gromadzić) śniegu, lodu, gruzu, popiołu, żużlu, 
szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek 
farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych.

3. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki papieru i tektury opakowaniowej i nie 
opakowaniowej nie wolno wrzucać:

1) papieru powlekanego folią i kalką;

2) kartonów po mleku i napojach;

3) pieluch jednorazowych i podpasek;

4) worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych;

5) tapet;

6) innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

4. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiorki szkła nie wolno wrzucać:

1) ceramiki (porcelana, naczyń, talerzy, doniczek);

2) luster;

3) szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości;

4) szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone);

5) szyb samochodowych.

5. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych nie wolno wrzucać:

1) tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii;

2) opakowań po i butelek po olejach i smarach;

3) opakowań po środkach chwasto - i owadobójczych;

4) styropianu.

6. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki metali nie wolno wrzucać metali 
łączonych z innymi materiałami, np. gumą.

7. Do przydomowych kompostowników, pojemników i worków do gromadzenia odpadów ulegających 
biodegradacji nie wolno wrzucać odpadów innych aniżeli bioodpady i odpady zielone.
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Rozdział 4.
Rodzaje i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości oraz drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymania 
w odpowiednim stanie sanitarnym

§ 10.  Określa się rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych 
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:

1) pojemniki muszą spełniać wymagania techniczne określone w obowiązujących przepisach prawa;

2) właściciel nieruchomości ma obowiązek zaopatrzyć się samodzielnie lub zamówić u przedsiębiorcy pojemniki 
i worki przeznaczone do zbiórki zmieszanych odpadów komunalnych;

3) ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do gromadzenia zmieszanych odpadów 
komunalnych:

a) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych – 30 litrów na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 
120 litrów,

b) dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych – 8 litrów na mieszkańca,

c) dla żłobków i przedszkoli oraz szkół wszelkiego typu – 2 litry na każde dziecko, ucznia i pracownika,

d) dla lokali gastronomicznych – 15 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne,

e) dla punktów gastronomicznych poza lokalem – co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 
120 litrów,

f) dla zakładów produkcyjnych, rzemieślniczych, usługowych, handlowych, użyteczności publicznej, 
przychodni, w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych – 10 litrów na każdego pracownika, 
jednakże nie mniej niż jeden pojemnik 120 litrów na lokal,

g) dla internatów, hoteli, pensjonatów, agroturystki – 15 litrów na jedno łóżko,

h) dla ogródków działkowych – 20 litrów na każdą działkę w okresie od 1 kwietnia do 31 października, poza 
tym okresem 5 litrów na każdą działkę (dopuszcza się jeden pojemnik dla większej liczby działek, 
o pojemności stanowiącej iloczyn normatywnej pojemności i liczby działek),

i) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych dla zapewnienia czystości wymagane jest również 
ustawienie na zewnątrz poza lokalem, minimum jednego pojemnika na odpady,

j) pojemność pojemników ustawionych na terenie cmentarzy powinna być dostosowana do ilości powstających 
odpadów;

4) dopuszcza się zbieranie zmieszanych odpadów komunalnych w szczelnych workach w zabudowie 
jednorodzinnej w sytuacji wyjątkowego, krótkotrwałego zwiększenia ich ilości.

§ 11.  Określa się rodzaje i pojemność worków i pojemników przeznaczonych do selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości i dysponujących lokalami:

1) pojemność worków  i pojemników winna wynosić od 60 do 1100 litrów;

2) odpady ze szkła, w tym odpady opakowania ze szkła należy zbierać do worków i pojemników koloru zielonego 
oznaczonych napisem „Szkło”;

3) odpady z papieru, w tym  tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury należy 
zbierać do worków i pojemników koloru niebieskiego oznaczonych napisem „Papier”;

4) odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady 
opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe należy zbierać do worków 
i pojemników koloru żółtego oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne”;

5) Odpady ulegające biodegradacji należy zbierać do worków i pojemników koloru  brązowego oznaczonych 
napisem „Bio”.

6) W zabudowie jednorodzinnej popiół i żużel z palenisk domowych należy gromadzić w pojemnikach, 
o minimalnej pojemności 120 litrów, natomiast w zabudowie wielorodzinnej w Szepietowie – Wawrzyńcach 
(lokale mieszkalne opalane węglem) należy gromadzić w pojemnikach o pojemności 1 100 litrów. Dopuszcza 
się stosowanie worków do selektywnego zbierania popiołu i żużlu z palenisk domowych.
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§ 12.  Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach przeznaczonych do 
użytku publicznego:

1) na chodnikach, przystankach komunikacji publicznej, w parkach, terenach zielonych:

a) kosze uliczne o pojemności do 60 litrów,

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

c) w szkołach – zestawy pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki minimum opakowań ze szkła, 
papieru i tworzyw sztucznych w tym metali, o pojemności  120 litrów – 240 litrów, oznakowane zgodnie  z § 
13 pkt 2 – 4.

§ 13.  Właściciele nieruchomości niemający możliwości podłączenia jej do systemu kanalizacji sanitarnej 
zapewniają utrzymanie czystości i porządku na jej terenie poprzez wybudowanie zbiornika bezodpływowego na 
nieczystości ciekłe o wielkości dostosowanej do liczby osób stale lub czasowo przebywających na jej terenie w taki 
sposób, by jego opróżnianie było konieczne nie częściej niż raz w tygodniu bez dopuszczenia do przepełnienia.

§ 14.  Ustala się standardy utrzymania pojemników i miejsc zbierania i gromadzenia odpadów przed ich 
odebraniem przez przedsiębiorcę:

1) właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki w stanie czystości wewnątrz i na zewnątrz 
pojemnika lub scedować wyżej wymieniony obowiązek za dodatkową opłatą na przedsiębiorcę odbierającego 
odpady;

2) pojemnik nie powinien być uszkodzony lub pozbawiony  np. pokrywy;

3) miejsca gromadzenia odpadów komunalnych winny być zabezpieczone, a urządzenia do gromadzenia odpadów 
ustawione  na terenie nieruchomości, w miejscu widocznym, na wyrównanej, utwardzonej powierzchni;

4) miejsca gromadzenia odpadów należy utrzymywać w stanie czystości.

§ 15. Ustala się zasady rozmieszczenia urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów i gromadzenia 
nieczystości ciekłych:

1) podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględnić przepisy aktualnie 
obowiązującego prawa;

2) na terenie nieruchomości pojemniki należy przetrzymywać zgodnie z warunkami wymienionymi w § 16, 
umożliwić wejście na nieruchomość lub pojemnik wystawić w dniu odbioru przed wejściem na teren 
nieruchomości. Dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu 
odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach:

3) wyselekcjonowane odpady budowlane muszą być złożone w udostępnionych przez przedsiębiorcę kontenerach, 
w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu przedsiębiorcy, na miejscu nieutrudniającym korzystanie 
z nieruchomości lub wyznaczonym do tego celu przez właściciela w zabudowie wielorodzinnej.

4) pojemniki, worki ze zgromadzonymi odpadami wystawiać przed wejście na posesję w dniu odbioru odpadów, 
zgodnie z harmonogramem; zabrania się przetrzymywania i gromadzenia odpadów w pasach drogowych dróg 
publicznych.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami

§ 16. 1. Cele w gospodarce odpadami komunalnymi:

1) zwiększenie udziału odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła, tworzyw sztucznych oraz 
papieru i tektury, jak również odzysku energii z odpadów zgodnego z wymogami ochrony środowiska;

2) zwiększenie ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów 
komunalnych;

3) wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów.

2. Dla realizacji osiągnięcia postawionych celów niezbędne jest prowadzenie następujących działań:

1) działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów, ograniczenia ilości odpadów oraz ich 
negatywnego oddziaływania na środowisko;

Id: 90800D1C-E6A2-4992-8331-541B3D0579DB. Podpisany Strona 6 z 8



2) działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, transportu, odzysku 
i unieszkodliwiania;

3) realizacja wskazanego systemu gospodarowania odpadami opartego na regionach gospodarki odpadami;

4) intensyfikacja działań edukacyjno – informacyjnych promujących zapobieganie powstania odpadów oraz 
właściwe postępowanie z wytworzonymi odpadami;

5) zorganizowanie Punktu (ów) Selektywnego Gromadzenia Odpadów Komunalnych.

3. Cele w gospodarce odpadami na lata 2016 – 2022:

1) objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy systemem selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych;

2) osiągnięcie poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw 
sztucznych i szkła z z odpadów komunalnych w wysokości minimum 50 % ich masy do 2020 r.;

3) do 2020 roku udział masy termicznie przekształconych odpadów komunalnych oraz odpadów pochodzących 
z przetworzenia odpadów komunalnych w stosunku do wytworzonych odpadów komunalnych  
w województwie nie może przekraczać 30 %;

4) do końca 2021 roku zsynchronizowanie systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych do tego, jaki 
będzie ujednolicony na terenie całego kraju;

5) do 2025 roku poddanie recyklingowi 60 % odpadów komunalnych;

6) do 2030 roku poddanie recyklingowi 65 % odpadów komunalnych;

7) do 2030 roku redukcja składowania odpadów komunalnych maksymalnie do 10 %;

8) do końca 2021 roku wprowadzenie systemu selektywnego odbierania odpadów zielonych i bioodpadów;

9) do końca 2020 roku wydzielenie odpadów budowlano-remontowych ze strumienia odpadów komunalnych 
i poddanie ich procesom odzysku i unieszkodliwiania min. w 70 % .

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub 

uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów do wspólnego użytku

§ 17. 1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi.

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, zobowiązane są trzymać je na terenie swojej 
nieruchomości.

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

1) właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy. Psy ras uznawanych za 
agresywne, określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 
2003 roku w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687) – na smyczy i w 
kagańcu, wyłącznie przez osoby dorosłe;

2) zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu, w miejscach mało 
uczęszczanych przez ludzi i tylko wtedy, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli 
nad jego zachowaniem.

4. Ust. 3 stosuje się odpowiednio do innych zwierząt domowych mogących stanowić zagrożenie dla ludzi.

5. Zabrania się pozostawienia psa bez dozoru, jeżeli nie jest on należycie uwiązany lub znajduje się 
w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający wydostanie się psa na 
zewnątrz;

6. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez 
te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku.

Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 18. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane pod 
warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszej uchwale.
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2. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany:

1) zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób 
zgodny z prawem;

2) nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenu nieruchomości;

3) przestrzegać  przepisów sanitarno-epidemiologicznych;

4) przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy do roku 
wiosną i jesienią, za pomocą środków dopuszczonych do obrotu handlowego;

3. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach przeznaczonych w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego pod tereny mieszkaniowe oraz w obrębie istniejącej zabudowy budynkami 
wieloklatkowymi.

4. Zabrania się odprowadzania ciekłych odchodów zwierzęcych oraz podsiąków z obornika do zbiorników 
bezodpływowych na nieczystości ciekłe, w których gromadzone są nieczystości ciekłe pochodzenia bytowego oraz 
do kanalizacji sanitarnej.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 19. 1. Budynki mieszkalne, budynki użyteczności publicznej, obiekty handlowe, przemysłowe, zakłady 
usługowe, zabudowania gospodarcze, a w szczególności miejsca gromadzenia odpadów komunalnych, korytarze 
piwniczne, węzły cieplne, studzienki przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych podlegają obowiązkowej 
deratyzacji.

2. Deratyzację na terenie nieruchomości, o których mowa w ust. 1, za wyjątkiem właścicieli budynków 
jednorodzinnych, przeprowadzają ich właściciele na własny koszt w następujących terminach:

1) dwa razy w roku kalendarzowym:

a) deratyzację wiosenną w terminie od dnia 1 - 15 kwietnia,

b) deratyzację jesienną w terminie od dnia 15 – 30 października;

2) dodatkowo niezwłocznie w każdym przypadku masowego pojawienia się gryzoni.

3. Obowiązek deratyzacji w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, powinien być realizowany 
w miarę potrzeb.
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