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REGULAMIN  UTRZYMANIA CZYSTOŚCI  I  PORZĄDKU   

NA  TERENIE  GMINY  GOLINA 

 

ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 

 

 § 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na 

terenie gminy Golina. 

 § 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1) ustawie o utrzymaniu czystości i porządku – należy przez to rozumieć ustawę z dnia            

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1289); 

2) ustawie o odpadach – należy przez to rozumieć ustawę z  dnia 14 grudnia 2012 r.  

o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987); 

3) regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin utrzymania czystości  

i porządku na terenie gminy Golina; 

4) odpadach komunalnych – rozumie się przez to odpady określone w art. 3 ust. 1 pkt 7 

ustawy o odpadach; 

5) odpadach problemowych – należy przez to rozumieć odpady komunalne, o których 

mowa w art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku; 

6) punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (dalej: pszok) – należy 

przez to rozumieć punkt, w którym przyjmowane są co najmniej takie frakcje odpadów 

komunalnych, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt. 5 i 6 ustawy o utrzymaniu czystości  

i porządku; 

7) właścicielach nieruchomości – rozumie się przez to podmioty, o których mowa  

w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku; 

8) zbieraniu odpadów – w rozumieniu przepisu art. 3 ust. 1 pkt 34 ustawy o odpadach; 

9) harmonogramie – należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów 

komunalnych; 

10) budynek wielolokalowy - należy przez to rozumieć budynek mieszkalny 

wielorodzinny, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej lub inny budynek  

z wieloma samodzielnymi lokalami w rozumieniu przepisów odrębnych, 

11) rozporządzeniu - należy przez to rozumieć Rozporządzenie Ministra Środowiska  

z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania 

wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19). 

 

ROZDZIAŁ II 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

 § 3. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do zbierania odpadów powstających  

w gospodarstwach domowych, tj.: 

1) odpadów komunalnych, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku; 
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2) odpadów komunalnych, wymienionych w art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku; 

3) popiołów z gospodarstw domowych; 

4) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. 

2. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1, poddawane w pierwszej kolejności  

segregacji, należy gromadzić w odpowiednich pojemnikach/workach wskazanych 

w Rozporządzeniu Ministra Środowiska tj. we właściwym kolorze z napisem 

odzwierciedlającym rodzaj segregowanych odpadów w sposób opisany w § 5 niniejszego 

regulaminu, do momentu odbioru przez przedsiębiorcę oraz w terminie określonym 

harmonogramem, uwzględniając zapisy zawarte w rozdziale III regulaminu.  

3. Pojemniki/worki, w których gromadzone są odpady powinny być dostosowane 

wielkością do liczby osób/mieszkańców zamieszkujących na terenie nieruchomości lub do 

ilości odpadów powstających na danej nieruchomości. 

4. Przekazywanie przedsiębiorcy selektywnie zebranych odpadów komunalnych 

powinno odbywać się w terminach określonych harmonogramem, uwzględniających  

zapisy § 5 i § 10 regulaminu. 

5. Zebrane selektywnie odpady komunalne, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 2 i 3 

niniejszego regulaminu mogą być dostarczone do najbliższego punktu selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych (pszok), w sytuacji gdy ich przekazanie przedsiębiorcy w terminie 

wyznaczonym harmonogramem nie jest możliwe. Powinno się to odbywać z uwzględnieniem 

zapisów § 5 niniejszego regulaminu. 

6. Przekazywanie przedsiębiorcy zebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych powinno odbywać się w terminach określonych harmonogramem, przy 

uwzględnieniu § 5 regulaminu. 

7. Systematyczne zbieranie i uprzątanie odpadów należy realizować w taki sposób aby 

nie dopuszczać do ich zalegania. Obowiązkiem mieszkańców jest utrzymywanie należytego 

stanu sanitarno–higienicznego nieruchomości a także utrzymywanie w czystości miejsc 

gromadzenia odpadów i ich otoczenia. 

8. Należy zbierać oraz niezwłoczne usuwać z terenu nieruchomości materiał 

rozbiórkowy i resztki materiałów budowlanych, powstałych w wyniku budów, prac 

remontowych budynków, budowli oraz lokali. 

9. Należy zbierać oraz usuwać z terenu nieruchomości wszelkie odpady powstałe 

w wyniku przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych ogrodów, działek, terenów zielonych, 

kwietników, klombów itp. 
 

 § 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi, 

winno się odbywać, wyłącznie w miejscach dozwolonych, tj.: 

1) na terenie nieruchomości w taki sposób, aby czynności mycia nie były uciążliwe dla 

sąsiadów; usunięcie ścieków winno nastąpić zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminie; 

2) na terenach nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego, tylko  

w miejscach do tego celu przygotowanych i oznaczonych. 

2. Wykonywanie drobnych napraw pojazdów samochodowych związanych z ich eksploatacją, 

tj. wymiana kół, świec zapłonowych, żarówek, uzupełnianie płynów, itp. w pojazdach 
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samochodowych, nie odbywających się w warunkach warsztatu samochodowego, 

dopuszczalne jest tylko za zgodą właściciela nieruchomości i tylko wówczas gdy nie stanowią 

one uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości, zaś powstające odpady gromadzone są  

w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami ustawy. 

3. Błoto, śnieg i lód z części nieruchomości służących do użytku publicznego oraz  

z chodników położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości oraz inne 

zanieczyszczenia, należy uprzątnąć niezwłocznie po ich wystąpieniu. 
 

 § 5. 1. Ogólne zasady dotyczące selektywnego zbierania, odbierania, przyjmowania 

przez pszok i/lub w inny sposób odpadów komunalnych: 

1)  właściciele nieruchomości obowiązani są do zbierania i prowadzenia segregacji, 

powstających na terenie nieruchomości, co najmniej takich odpadów komunalnych jak: 

a) papier; 

b) metal; 

c) tworzywa sztuczne; 

d) szkło; 

e) opakowania wielomateriałowe; 

f) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym bioodpady, odpady 

opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone (np. skoszona trawa, 

liście, gałęzie, itp.); 

g) przeterminowane leki; 

h) chemikalia; 

i) zużyte baterie i akumulatory; 

j) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

k) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

l) zużyte opony; 

m) odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiących odpady komunalne; 

n) odpady komunalne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku; 

o) popiół z gospodarstw domowych; 

p) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. 

2) odpady komunalne, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, należy odbierać w sposób 

gwarantujący ich niezmieszanie z innymi frakcjami odpadów zbieranych selektywnie. 

Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych, została określona w rozdziale IV 

regulaminu. 

3) selektywnie zbierane odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 pkt 1, należy 

gromadzić w odpowiednich pojemnikach/workach zgodnie z poniższymi zapisami 

oraz wystawiać celem odbioru przez przedsiębiorcę w terminach określonych 

harmonogramem, uwzględniając zapisy rozdziału III i IV z tym, że po uprzednim 

wydzieleniu ze strumienia odpadów komunalnych: 

a) przeterminowane leki, należy przekazywać do specjalistycznych pojemników 

znajdujących się w aptekach funkcjonujących na terenie gminy. Wykaz aptek 

znajduje się na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń gminy; 

b) chemikalia, należy przekazywać do pszok; 
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c) zużyte baterie i akumulatory (inne niż przemysłowe i samochodowe), 

świetlówki, należy przekazywać do odpowiednich pojemników, specjalnie do tego 

celu przeznaczonych, znajdujących się w punktach handlowych oferujących  

w sprzedaży asortyment tego rodzaju lub przekazać do pszok; 

d) akumulatory samochodowe i przemysłowe należy przekazywać do punktów 

handlowych zajmujących się sprzedażą lub wymianą tego rodzaju artykułów lub 

przekazać do pszok; 

e) zużyty kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i odpady 

wielkogabarytowe, zużyte opony (w ilości 8 sztuk/rok/gospodarstwo domowe), 

stanowiące odpady komunalne należy wystawić przed teren nieruchomości,  

z której pochodzą (do drogi), w terminach określonych harmonogramem lub 

przekazać do pszok. Za pozostałe ilości zużytych opon wystawionych lub 

dostarczonych do pszok będzie ponoszona opłata, zgodnie z aktualnym cennikiem 

przedsiębiorstwa odbierającego odpady komunalne. 

4)  selektywnie zebrane odpady komunalne winny być gromadzone, w zależności  

od rodzaju zabudowy, w następujący sposób: 

a) na terenach o zabudowie jednorodzinnej odpady gromadzone są do 

worków/pojemników o wskazanej kolorystyce:  

 niebieski z oznaczonym napisem „Papier" - z przeznaczeniem na papier 

tj. papier i tekturę oraz odpady opakowaniowe z papieru i tektury i tekturę; 

 zielony z oznaczonym napisem „Szkło” - z przeznaczeniem na szkło  

tj. odpady ze szkła, w tym również opakowania szklane; 

 żółty z oznaczonym napisem „Metale i tworzywa sztuczne” -  

z przeznaczeniem na metale i tworzywa sztuczne tj. metale i opakowania 

z metali, tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych,  

opakowania wielomateriałowe, 

 brązowy z oznaczonym napisem „Bio” - z przeznaczeniem na odpady 

ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów  

i odpadów zielonych, które są związane bezpośrednio z gospodarstwem 

domowym.  

b) na terenach zabudowanych budynkami wielolokalowymi stosuje się specjalnie 

oznakowane pojemniki ustawione w tzw. gniazda składające się z pojemników 

typu „dzwon” lub „siatka”: 

 niebieski na powierzchni nie mniejszej niż 30% z oznaczonym napisem 

„Papier" - z przeznaczeniem na papier tj. papier i tekturę oraz odpady 

opakowaniowe z papieru i tektury i tekturę; 

 zielony na powierzchni nie mniejszej niż 30% z oznaczonym napisem 

„Szkło” - z przeznaczeniem na szkło tj. odpady ze szkła, w tym również 

opakowania szklane; 

 żółty na powierzchni nie mniejszej niż 30% z oznaczonym napisem 

„Metale i tworzywa sztuczne” - z przeznaczeniem na metale i tworzywa 

sztuczne tj. metale i opakowania z metali, tworzywa sztuczne  

i opakowania z tworzyw sztucznych,  opakowania wielomateriałowe, 
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c) na terenach zabudowy wielolokalowej odpady ulegające biodegradacji, ze 

szczególnym uwzględnieniem bioodpadów i odpadów zielonych zbierane są do 

pojemnika w kolorze brązowym z oznaczonym napisem „Bio” – podstawianym 

na zgłoszenie w wyznaczone miejsce. 
5) w sytuacji gdy nieruchomość posiada wystarczającą powierzchnię, dopuszcza się 

możliwość korzystania z kompostownika. Pozostali właściciele nieruchomości są 

zobowiązani do przekazywania przedsiębiorcy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji. Kompostownik nie może mieć niekorzystnego oddziaływania na 

sąsiednie nieruchomości.  

6) odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne, należy gromadzić 

w odpowiednich pojemnikach lub kontenerach, przeznaczonych na tego typu odpady, 

własnych lub dostarczonych przez przedsiębiorcę.  

7) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i/lub pozostałości  

z przeprowadzonej segregacji, należy gromadzić w pojemnikach, o których mowa  

w Rozdziale III regulaminu oraz wystawiać do odbioru przez przedsiębiorcę  

w terminach określonych harmonogramem, przy uwzględnieniu § 10 regulaminu. 

8) właściciel nieruchomości może nieodpłatnie oddać do pszok odpady z betonu oraz 

gruz betonowy z rozbiórek i remontów (oznaczone kodem 17 01 01), a także gruz 

ceglany o kodzie 17 01 02. Odpady te, należy samodzielnie i na własny koszt 

dostarczyć do punktu. 

9) opróżnione z zawartości opakowania, przed włożeniem do worka z odpadami 

selektywnie zbieranymi (jeżeli rodzaj materiału na to pozwala), należy trwale zgnieść 

w celu zmniejszenia objętości odpadu. 

10)  w przypadku właścicieli nieruchomości korzystających z pieców centralnego 

ogrzewania, węglowych itp. powstające w wyniku spalania węgla, drewna lub innego 

rodzaju opału popioły, należy gromadzić w pojemnikach, o których mowa  

w rozdziale III niniejszego regulaminu.  
 

 § 6. 1. Mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku na nieruchomościach 

położonych na terenie gminy Golina, zabrania się: 

1) indywidualnego wywożenia i wysypywania odpadów stałych i ciekłych w miejsca  

do tego celu nieprzeznaczone; 

2) spalania odpadów powodujących wprowadzenie do atmosfery szkodliwych substancji, 

a w szczególności opon i tworzyw sztucznych; 

3) umieszczania w workach/pojemnikach do segregacji odpadów zmieszanych; 

4) wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów, 

nieczystości ciekłych i wód opadowych spływających z powierzchni dachów, 

podjazdów, itp.; 

5) wrzucania odpadów pochodzących z gospodarstw domowych, punktów handlowych, 

usługowych, gastronomicznych oraz innych nieruchomości, do koszy ulicznych oraz 

pojemników innych właścicieli; 

6) stosowania środków chemicznych, szkodliwych dla środowiska, w celu usunięcia 

śniegu lub lodu; 
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7) odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z obornika  

do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są nieczystości płynne 

pochodzenia bytowego; 

8) odprowadzania nieczystości ciekłych do rowów otwartych, zbiorników wodnych, 

kanalizacji deszczowej lub pompowania ich na pola, łąki, sady; 

9) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi; 

10) opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz usuwania osadów powstających  

w przydomowych oczyszczalniach ścieków przez podmioty nieuprawnione. 

 

ROZDZIAŁ III 

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych  do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków 

rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym 

 § 7. 1. Ustala się następujące rodzaje i pojemności urządzeń przeznaczonych do 

zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz w miejscach publicznych: 

1) worki z folii LDPE o pojemności od 60 L do 120 L, przeznaczone do selektywnej 

zbiórki, oznaczone odpowiednim kolorem, zgodnie z rodzajem odpadu; 

2) pojemniki na popioły z palenisk gospodarstw domowych o pojemnościach  

od 110 L do 1100 L. Zaleca się stosowanie pojemników metalowych; 

3) pojemniki na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o pojemnościach  

od 110 L do 1100 L; 

4) kontenery o pojemnościach od 5 m³ do 10 m³ (KP5, KP7, KP10); 

5) kosze uliczne o pojemności od 10 L do 75 L. 

2. Minimalna pojemność worków/pojemników przeznaczonych do selektywnego zbierania 

frakcji odpadów wynosi: 

1) do 2 osób - 1 pojemnik lub worek w rozmiarze 60 L; 

2) od 3 do 4 osób - 1 pojemnik lub worek w rozmiarze 120 L;  

3) od 5 osób do 8 osób - 2 pojemniki lub worki w rozmiarze 120 L;  

4) od 9 osób do 12 osób – 3 pojemniki lub worki o rozmiarze 120 L;  

5) od 13 osób do 16 osób – 4 pojemniki lub worki o rozmiarze 120 L lub 2 pojemniki lub 

worki o rozmiarze 240 L;  

6) od 17 osób do 20 osób – 2 pojemniki lub worki o rozmiarze 240 L i jeden pojemnik 

lub worek o rozmiarze 120 L;  

7) jeżeli na nieruchomości zamieszkuje więcej niż 20 osób właściciel nieruchomości 

zobowiązany jest zapewnić minimum 120 litrów objętości pojemnika lub worka na 

każde 4 osoby. 

3. W przypadku selektywnego zbierania odpadów w systemie workowym należy oddawać 

zapełnione worki. 

4. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania  na terenie 

nieruchomości, niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, w zależności  

od rodzaju zabudowy i sposobu ogrzewania nieruchomości: 

1) zabudowa jednorodzinna i zagrodowa: 
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a) ogrzewanie paliwem ciekłym lub gazowym – minimum 20 L na osobę, jednak 

pojemnik nie mniejszy niż 110 L; 

b) ogrzewanie paliwem stałym - minimum 30 L na osobę, pojemnik nie mniejszy niż 

110 L oraz dodatkowy pojemnik na popiół; 

2) zabudowa wielolokalowa:  

a) ogrzewanie paliwem ciekłym lub gazowym – minimum 20 L na osobę, z tym,  

że do 25 mieszkańców – minimum jeden pojemnik w rozmiarze 1100 L; 

b) ogrzewanie paliwem stałym – minimum 20 L na osobę, z tym,  

że do 25 mieszkańców minimum jeden pojemnik w rozmiarze 1100 L oraz 

pojemnik na popiół w rozmiarze 1100 L.  

5. Pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych muszą:  

a) być wykonane z materiału zapewniającego ich trwałość,  

b) być wyposażone w pokrywę,  

c) posiadać kółka,  

d) być przystosowane do opróżniania sprzętem specjalistycznym. 
 

 § 8. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 

odpady komunalne mają obowiązek pozbywania się odpadów zgodnie z ustawą we własnym 

zakresie i na własny koszt. Pojemność pojemników powinna pozwalać na zbieranie w całości 

każdej frakcji powstałych odpadów. Odbiór odpadów komunalnych z ww. nieruchomości 

może zostać odrębnie uregulowana w drodze uchwały. 
 

  § 9. 1. Rodzaje i pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych pochodzących z terenów służących do użytku publicznego, tj.: 

1) chodniki, przystanki komunikacji publicznej, perony kolejowe, parki itp.: kosze 

uliczne wyposażone w zadaszenie ograniczające możliwość zalania wodami 

opadowymi. Kosze, na przystankach komunikacji publicznej, winny być 

zlokalizowane pod wiatą, jeśli jej nie ma, to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku; 

2) przed sklepami wielkopowierzchniowymi, szkołami lub salami OSP winny się 

znajdować zestawy pojemników przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych o pojemności od 240 L do 1500 L, odpowiednio oznakowane (we 

właściwym kolorze na powierzchni nie mniejszej niż 30%, opisane wg rodzaju 

odpadu i oznakowane znakiem graficznym), 

3) do pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych pochodzących  

z terenów służących do użytku publicznego zakazuje się umieszczania odpadów 

pochodzących z gospodarstw domowych oraz działalności handlowej, usługowej 

 i produkcyjnej. 
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ROZDZIAŁ IV 

Częstotliwości i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych  

z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

 § 10. 1. Ustala się częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości: 

1) selektywnie zbierane odpady komunalne: 

a) zabudowa jednorodzinna i zagrodowa: nie rzadziej niż raz w miesiącu; 

b) budynki wielolokalowe: nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

2) bioodpady, od kwietnia do października: 

a) zabudowa jednorodzinna i zagrodowa: nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; 

b) budynki wielolokalowe: nie rzadziej niż raz na tydzień; 

3) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: 

a) zabudowa jednorodzinna i zagrodowa: nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; 

b) budynki wielolokalowe: nie rzadziej niż raz na tydzień; 

2. Pozbywanie się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, tj. ich zbieranie, 

gromadzenie w odpowiednich pojemnikach i/lub workach oraz wystawianie celem odbioru 

przez przedsiębiorcę w terminach określonych harmonogramem, winno się odbywać  

w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie  czystości i porządku. 

3. Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, określa 

odrębna uchwała. 

4. Właściciele nieruchomości obowiązani są, w dniu odbioru określonego 

harmonogramem, do godziny 7:00, wystawić przed teren nieruchomości (do drogi), 

pojemniki i/lub worki z odpadami komunalnymi a także udostępnić je na czas odbierania 

odpadów przez przedsiębiorcę. 

5. Odbiór pozostałych odpadów związanych z gospodarstwem domowym (tj. zużyty 

kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte 

opony stanowiące odpady komunalne), będzie się odbywał co najmniej dwa razy w roku. 

Pozbywanie się tego rodzaju odpadów komunalnych, winno się odbywać poprzez ich 

wystawienie do odbioru w terminach i na zasadach określonych harmonogramem, przy 

uwzględnieniu § 10 ust. 4 regulaminu.   
 

 § 11. 1. Ustala się częstotliwość pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości. 

1) właściciel nieruchomości, który nie ma możliwości przyłączenia do systemu 

kanalizacji sanitarnej, winien posiadać zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych, 

którego pojemność musi być dostosowana do ilości osób stale lub czasowo 

zamieszkujących na terenie tej nieruchomości. Opróżnianie zbiornika 

bezodpływowego powinno się odbywać z częstotliwością zapewniającą 

niedopuszczenie do jego przepełnienia, nie rzadziej jednak  niż  raz na dwa miesiące, 

2) przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi zostać dostosowana do ilości 

mieszkańców w sposób zapewniający uzyskanie stopnia ich oczyszczania określonego  

w przepisach odrębnych. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników 

oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji, 
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3) opróżnianie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni odbywa się 

na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości.  
 

 § 12. Pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych  oraz zbiorniki 

bezodpływowe, w tym również przydomowe oczyszczalnie ścieków, winny być 

eksploatowane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 

 

ROZDZIAŁ V 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

 § 13. 1. Edukacja mająca na celu podniesienie świadomości ekologicznej 

mieszkańców gminy. 

2. Promowanie postępowania zmierzającego do minimalizowania wytwarzania odpadów 

komunalnych. 

3. Promowanie, zwłaszcza wśród mieszkańców terenów wiejskich, zagospodarowywania 

odpadów ulegających biodegradacji w przydomowych kompostownikach oraz 

wykorzystywanie uzyskanego materiału na własne potrzeby.  

 

ROZDZIAŁ VI 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed 

zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów      

przeznaczonych do wspólnego użytku 

 § 14. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania 

bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz 

zwierząt, a także dołożenia starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia. 

2. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej 

opieki, a w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru. Osoby te ponoszą pełną 

odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt. 

3. Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe: 

1) zapewnienie stałego i skutecznego dozoru; 

2) zachowanie środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia, życia ludzi  

i innych zwierząt oraz w szczególności dołożenie starań, aby zwierzęta te były jak 

najmniej uciążliwe dla otoczenia, nie zakłócały spokoju domowego i nie 

zanieczyszczały miejsc przeznaczonych do wspólnego użytku; 

3) prowadzenie pojedynczo, w sposób zapewniający sprawowanie kontroli, wyłącznie 

przez osoby dorosłe zwierząt agresywnych lub mogących wzbudzać zagrożenie dla 

otoczenia; 

4) zabezpieczenie przed wydostaniem się z pomieszczenia pajęczaków, owadów, 

gadów, płazów, ptaków i innych zwierząt egzotycznych utrzymywanych  

na obszarze nieruchomości; 

5) podczas przewożenia i przenoszenia zwierząt, stosowanie środków ochrony 

niezbędnych dla bezpieczeństwa innych osób i zwierząt oraz celem utrzymania 

czystości w miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku. 
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4. W zabudowie jednorodzinnej osoba utrzymująca psa zobowiązana jest umieścić przy 

wejściu na teren nieruchomości tabliczkę z napisem „Uwaga pies” lub innym 

równoznacznym. 

 

ROZDZIAŁ VII 

Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych  

z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach 

lub w poszczególnych nieruchomościach 

 § 15. 1. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie, na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej, obowiązani są do: 

1) przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych; 

2) składowania obornika w odległości co najmniej 10 m od linii rozgraniczającej 

nieruchomości, na terenie płaskim, tak by odcieki nie mogły przedostawać się na teren 

sąsiednich nieruchomości; 

3) przeprowadzania deratyzacji pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla 

zwierząt; 

2. Wytwarzane podczas prowadzenia hodowli odpady i nieczystości ciekłe należy gromadzić  

i usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz nie dopuszczać  

do zanieczyszczania terenu nieruchomości jak również wód powierzchniowych  

i podziemnych.  

3. W przypadku posiadania pszczół, należy je trzymać w ulach, ustawionych  

w odległości, co najmniej 5 m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące  

i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.  

4. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej oraz 

prowadzenie hodowli nie może powodować uciążliwości i zagrożeń dla otoczenia. 

 

ROZDZIAŁ VIII 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia 

 § 16. 1. Wyznacza się obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji: 

1) obszary skoncentrowanego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, 

zagrodowego i wielolokalowego; 

2) zespoły opieki zdrowotnej i społecznej, placówki kulturalne, oświatowe oraz placówki 

żywienia zbiorowego. 

2. Wyznacza się terminy przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji: 

1)  od 1 do 30 kwietnia każdego roku; 

2)  od 1 do 30 listopada każdego roku. 

 


