
UCHWAŁA NR XVI/128/19
RADY GMINY MYSŁAKOWICE

z dnia 4 grudnia 2019 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mysłakowice

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Jeleniej Górze, Rada Gminy Mysłakowice uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mysłakowice, stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mysłakowice.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXXIII/204/16 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mysłakowice (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego 
z 2017 r., poz. 109).

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady Gminy Mysłakowice:
G. Kuczaj

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 13 grudnia 2019 r.

Poz. 7429



         Załącznik  Nr 1                                                                               

                                                                           do Uchwały Nr XVI/128/19  

Rady Gminy Mysłakowice 
                                                                                         z dnia 4  grudnia 2019 r. 

 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU 

NA TERENIE GMINY MYSŁAKOWICE 

 

Rozdział I 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§ 1. 

Sposób zbierania odpadów komunalnych 

1. Odpady komunalne zbiera się selektywnie w podziale na następujące frakcje, które są odbierane 

przez podmiot odbierający “u źródła”: 

1) odpady papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady 

opakowaniowe z tektury; 

2) odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali; 

3) odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych; 

4) odpady opakowań wielomateriałowych; 

5) odpady opakowaniowe ze szkła; 

6) bioodpady obejmujące odpady zielone, odpady kuchenne z gastronomii                                      

z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego oraz tłuszczy; 

7) popioły i żużle z palenisk domowych; 

8) odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odbierany                    

w systemie akcyjnym dwa razy w roku (wiosną i jesienią) zgodnie z ustalonym 

harmonogramem; 

9) odpady niesegregowane (zmieszane) – tzn. odpady resztkowe pozostałe po 

segregacji. 

2. Odpady komunalne zbierane selektywnie przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych, który zapewnia przyjmowanie odpadów komunalnych wymienionych w ust. 1 

pkt 1 – 8 oraz odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków i chemikaliów w tym w 

szczególności farb, klejów, rozpuszczalników oraz opakowań  po tych substancjach, odpadów 

niekwalifikujących 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; lamp fluorescencyjnych  i 

innych odpadów zawierających rtęć (w tym termometry rtęciowe), zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego; mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych. 

3. Przeterminowane i niezużyte leki można  umieszczać w przeznaczonych do tego celu specjalnie 

oznakowanych pojemników znajdujących się na terenie aptek i placówek służby zdrowia. 

4. Zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe należy umieszczać                                            

w przeznaczonych do tego celu pojemników znajdujących się na terenie placówek 

oświatowych, w budynku Urzędu Gminy Mysłakowice oraz placówkach handlowych                                  

i usługowych prowadzących ich sprzedaż lub wymianę. 

5. Zużytą odzież mieszkańcy mogą pozostawiać w specjalnych pojemnikach na odzież używaną 

rozmieszczonych na terenie gminy. 
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§ 2. 

Ogólne wymagania w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

1. Selektywne zbieranie odpadów komunalnych prowadzi się: 

1) w miejscach gromadzenia odpadów komunalnych „u źródła”, odpowiednio w pojemnikach 

lub workach w podziale na następujące frakcje: 

a) oddzielnie odpady papieru, o których mowa w § 1 ust 1 pkt 1, 

b) łącznie odpady metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych, 

c) oddzielnie odpady opakowaniowe ze szkła, 

d) oddzielnie bioodpady, 

e) oddzielnie popioły i żużle z palenisk domowych, 

f) oddzielnie odpady pozostałe po wysegregowaniu frakcji zbieranych selektywnie 

tzw. odpady resztkowe oznaczone jako niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne. 

2. Postanawia się o odrębnym od pozostałych bioodpadów stanowiących odpady komunalne 

zbieraniu odpadów stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, 

ogrodów, parków i cmentarzy a także z targowisk. 

 

§ 3. 

Wymagania w zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń 

1. Obowiązek uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z terenów publicznych 

dotyczy terenów stanowiących ciągi komunikacyjne. 

2. Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia z części nieruchomości służących do użytku 

publicznego należy uprzątać z częstotliwością zapobiegającą gromadzeniu się tych 

zanieczyszczeń, zapewniając wolne przejście dla pieszych oraz przejście i przejazd w ciągach 

pieszo-rowerowych i drogach dla rowerów. Pryzm powstałych przy uprzątaniu terenu nie 

powinno lokalizować się na terenach zieleni, przy drzewach i w misach drzew, w pojemnikach 

przeznaczonych na kwiaty oraz przy urządzeniach takich jak latarnie, sygnalizatory świateł. 

 

§ 4. 

 Wymagania w zakresie mycia i napraw pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami 

naprawczymi 

 

1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami dopuszcza się jedynie w razie zachowania 

łącznie następujących warunków: 

1) stosowane są środki ulegające biodegradacji; 

2) mycie prowadzone jest w miejscach nieprzeznaczonych do użytku publicznego o 

utwardzonym, szczelnym podłożu, a powstające ścieki odprowadzane są do 

kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego, z którego są usuwane 

zgodnie z regulaminem. 

2. Naprawy pojazdów samochodowych mogą być przeprowadzane poza warsztatami 

naprawczymi, jeżeli nie powodują  zanieczyszczenia wód, gleby i ziemi. 
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Rozdział II 

Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia 

tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i 

technicznym 

 

§ 5. 

Zasady ogólne dotyczące rodzajów, oznaczeń i kolorystyki pojemników przeznaczonych do 

zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości 

 

1. Do zbierania odpadów komunalnych na terenach nieruchomości zamieszkałych w zabudowie 

jednorodzinnej i zagrodowej oraz wielolokalowej do 14 lokali, stosuje się pojemniki i worki - 

właściciel tych nieruchomości wyposaża nieruchomość w pojemniki na odpady niesegregowane 

(zmieszane) i pojemniki na popiół i żużel a worki na selektywne frakcje otrzymuje od podmiotu 

odbierającego odpady komunalne. 

2. Do zbierania odpadów komunalnych na terenach nieruchomości zamieszkałych w zabudowie 

wielolokalowej od 15 lokali stosuje się pojemniki. Właściciel nieruchomości wyposaża 

nieruchomość w pojemniki na odpady niesegregowane(zmieszane) i pojemniki na popiół i 

żużel, pojemniki na selektywnie zbierane frakcje PAPIER, METAL i TWORZYWA 

SZTUCZNE, SZKŁO, BIOODPADY  udostępnia podmiot odbierający odpady.  

3. Do zbierania odpadów komunalnych na terenach nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy a powstają odpady komunalne, nieruchomości, na której znajduje się domek 

letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe oraz 

z terenów rodzinnych ogrodów działkowych - stosuje się pojemniki dla każdej frakcji zbieranej 

na nieruchomości, które zapewnia właściciel. 

4. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych na terenie gminy: 

1) znormalizowane zamykane pojemniki przenośne o pojemności 120, 240, 660, 

1100, 2200 litrów; 

2) kosze uliczne o pojemności od 10 do 50 litrów; 

3) kontenery KP 5 m3, KP 7 m3, 

4) zestawy do selektywnej zbiórki o pojemności 1100 litrów na selektywnie zbierane 

frakcje: 

a) w kolorze niebieskim PAPIER 

b) w kolorze zielonym SZKŁO 

c) w kolorze żółtym METAL I TWORZYWA SZTUCZNE 

d) w kolorze brązowym BIO 

e) w kolorze szarym POPIÓŁ 

5) worki z folii o pojemności 120 litrów na selektywne frakcje: 

a) w kolorze niebieskim PAPIER 

b) w kolorze zielonym SZKŁO 

c) w kolorze żółtym METAL I TWORZYWA SZTUCZNE 

d) w kolorze brązowym BIO 

6) kompostowniki – przeznaczone na kompostowanie frakcji BIO. 

5. Wszystkie pojemniki, kontenery, powinny być zaopatrzone w oznaczenia zapewniające 

identyfikację właściciela oraz spełniać wymagania określone w ustawie o systemie oceny 

zgodności lub wymagań Polskich Norm. 
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6. W celu ustalenia odpowiedniej pojemności i liczby pojemników przeznaczonych na zbieranie 

odpadów komunalnych należy uwzględnić częstotliwość odbioru określoną w odrębnej uchwale 

Rady Gminy Mysłakowice, wydanej na podstawie art.6r ust.3b ustawy z dnia 13 września 

1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

7. Na drogach publicznych oraz na nieruchomościach służących do użytku publicznego, w tym 

m.in. na wewnętrznych drogach osiedlowych, w ogrodach i parkach, placach zabaw, należy 

stosować kosze uliczne lub pojemniki o pojemności od 10 l do 50 l. 

 

§ 6. 

Kosze uliczne i pojemniki, powinny być wykonane z materiału trudnopalnego i posiadać konstrukcję 

uniemożliwiającą wydostawanie się z nich odpadów pod wpływem wiatru, deszczu i innych czynników 

zewnętrznych. 

§ 7. 

Zasady ogólne dotyczące worków przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości zamieszkałych 

1. Do zbierania odpadów komunalnych stosuje się worki spełniające łącznie następujące 

warunki: 

1) pojemności 120 litrów; 

2) wykonane z folii polietylowej LDPE lub równoważnego materiału o grubości 

zapewniającej odporność na rozerwanie, bez dodatku kadmu, ołowiu i innych 

pierwiastków szkodliwych dla środowiska; 

3) odporne na działanie promieni UV, niskich temperatur oraz środków chemicznych; 

4) przezroczyste lub półprzezroczyste, umożliwiające wizualną kontrolę zawartości; 

5) w kolorze: 

a) niebieskim - do zbierania odpadów papieru, 

b) żółtym - do zbierania odpadów metali, tworzyw sztucznych, opakowań 

wielomateriałowych, 

c) zielonym - do zbierania odpadów opakowaniowych ze szkła, 

d) brązowym - do zbierania bioodpadów, 

2. W celu ustalenia odpowiedniej pojemności i liczby worków przeznaczonych na zbieranie 

odpadów komunalnych dla selektywnie zbieranych frakcji należy uwzględnić minimalną 

częstotliwość odbioru odpadów określoną w odrębnej uchwale Rady Gminy wydanej na 

podstawie art. 6r ust.3b ustawy z dnia 13 września o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach. 

§ 8. 

W przypadku zlokalizowania dla kilku nieruchomości jednego miejsca gromadzenia odpadów 

komunalnych do zbierania odpadów niesegregowanych(zmieszanych), odpadów papieru, odpadów 

metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych, odpadów opakowaniowych ze szkła oraz 

bioodpadów oraz popiołów i żużli z palenisk domowych stosuje się pojemniki, o pojemności 120, 240, 

1100 l. spełniające wymagania określone w § 5. 

 

 

§ 9. 

Zasady szczegółowe w zakresie rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych 

do zbierania odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 
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1. Do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości stosuje się pojemniki, o 

pojemności dostosowanej do potrzeb danej nieruchomości i charakteru prowadzonej na tej 

nieruchomości działalności. 

2. Określoną minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych ustala się przy uwzględnieniu średnich ilości miesięcznych wytworzonych 

odpadów komunalnych przez osoby korzystające z tych pojemników w następujących 

rodzajach nieruchomości: 

1) dla obiektów biurowych, usługowych, produkcyjnych i rzemieślniczych, 

magazynów, hurtowni oraz obiektów użyteczności publicznej: 40 litrów na jedną 

osobę zatrudnioną; 

2) dla obiektów gastronomicznych: 5 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne w 

restauracji lub stołówce, zaś dla lokali nie posiadających miejsc konsumpcyjnych 

120 litrów na jeden lokal; 

3) dla obiektów hotelowych, pensjonatów, moteli oraz innych o podobnym 

charakterze: 40 litrów na jedno łóżko; 

4) dla obiektów całodobowego zbiorowego zakwaterowania: 60 litrów na jedno łóżko; 

5) dla szkół (wszystkich typów), uczelni wyższych, przedszkoli, żłobków i placówek                                 

o podobnym charakterze: 10 litrów odpowiednio na jednego ucznia, studenta, 

słuchacza, podopiecznego i jedną osobę zatrudnioną; 

6) dla obiektów handlowych takich jak sklepy, supermarkety, hipermarkety, galerie 

handlowe: 40 litrów na jedną osobę zatrudnioną; 

7) dla szpitali, hospicjów i innych obiektów, w których wykonywane są przez całą 

dobę świadczenia zdrowotne: 60 litrów na jedno łóżko; 

8) dla obiektów, w których wykonywane są świadczenia zdrowotne, z wyłączeniem 

świadczeń szpitalnych      i całodobowych: 40 litrów na jedną osobę zatrudnioną; 

9) dla dziennych placówek pomocy społecznej - 40 litrów na jedną osobę zatrudnioną                                 

i 10 litrów na jednego podopiecznego; 

10) dla punktów handlowych poza lokalem, w tym targowisk - 60 litrów na jedną osobę 

zatrudnioną jednak nie mniej niż jeden pojemnik 120 litrów na jeden punkt 

handlowy; 

11) dla cmentarzy - 2 litry na jedno miejsce pochówku. 

 

 

§ 10. 

Warunki utrzymania pojemników i worków w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i 

technicznym 

 

1. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, należy myć i dezynfekować w 

miarę potrzeb, przy czym pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych należy 

myć nie rzadziej niż co trzy miesiące. Pojemniki należy myć w taki sposób, aby nie doszło do 

skażenia środkami myjącymi i dezynfekującymi, miejsca wykonywania tej czynności oraz 

zanieczyszczenia wód oraz gleby i ziemi. 

2. Jeżeli lokalne warunki techniczne miejsca, w którym ustawione są pojemniki do zbierania 

odpadów komunalnych, nie gwarantują zachowania warunków sanitarnych, mycie pojemników 

powinno odbywać się  w myjniach lub przy pomocy specjalistycznych pojazdów z zamkniętym 

obiegiem wody. 

3. Pojemniki i worki nie powinny być uszkodzone. 
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4. Pojemniki i worki stosowane do zbierania odpadów komunalnych należy w miarę możliwości 

zabezpieczyć przed czynnikami zewnętrznymi, np. wiatrem i deszczem. 

5. Wymaga się wyposażenia pojemników w pokrywy, gdy pojemniki ustawione są w miejscu 

niezadaszonym. 

6. W przypadku konieczności wymiany pojemników na odpady niesegregowane (zmieszane), 

papier, szkło, metal  i  tworzywa sztuczne, bioodpady, popiół i żużel właściciele nieruchomości 

zobowiązani są do jej dokonania we własnym  zakresie. 

 

§ 11. 

Warunki rozmieszczania pojemników i worków 

1. Pojemniki i worki do gromadzenia odpadów komunalnych rozmieszcza się w wyznaczonych 

miejscach gromadzenia odpadów komunalnych: 

1) na twardej i równej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody, błota i 

innych zanieczyszczeń, w taki sposób, aby nie doszło do zanieczyszczenia odciekami 

wód ani gleby i ziemi, oraz 

2) w sposób nieutrudniający komunikacji w ciągach komunikacyjnych, takich jak jezdnie, 

chodniki, zatoki parkingowe. 

2. Właściciel nieruchomości wyznacza miejsce gromadzenia odpadów komunalnych na terenie 

nieruchomości albo w innym miejscu, do którego posiada tytuł prawny, zgodnie z przepisami 

prawa budowlanego oraz innymi przepisami powszechnie obowiązującymi. 

3. W przypadku, gdy miejsce gromadzenia odpadów komunalnych nie jest wygrodzone ścianami 

pełnymi lub ażurowymi, właściciel nieruchomości oznacza granice tego miejsca w sposób przez 

siebie przyjęty, chyba że sposób oznaczenia wynika z odrębnego aktu, dokumentu lub 

orzeczenia. 

4. Miejsce gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zabudowanej 

budynkiem wielolokalowym należy oznaczyć adresem nieruchomości, do której to miejsce jest 

przypisane. W sytuacji, gdy w miejscu gromadzenia odpadów komunalnych znajdują się 

pojemniki przynależne zarówno do części zamieszkanej, jak i niezamieszkanej tej 

nieruchomości, właściciel nieruchomości, może wyodrębnić pojemniki dla każdej z tych części 

i oznaczyć je w sposób pozwalający ustalić, której części nieruchomości dany pojemnik 

dotyczy. 

4a. W przypadku prowadzenia działalności w części budynku mieszkalnego jednorodzinnego, ust. 

4 zdanie drugie stosuje się odpowiednio. 

5. Dla nieruchomości lub ich części, na których nie ma możliwości ustawienia wymaganej ilości 

pojemników, zarówno na odpady niesegregowane(zmieszane) jak  i  odpady papieru, odpady 

tworzyw sztucznych, odpady metali, odpady opakowań wielomateriałowych, odpady szkła oraz 

bioodpady, popioły i żużle, dopuszcza się zlokalizowanie jednego miejsca gromadzenia 

odpadów komunalnych wspólnego dla kilku nieruchomości lub dla części zamieszkanej, jak i 

niezamieszkanej nieruchomości. W takim przypadku miejsce gromadzenia odpadów 

komunalnych oznacza się adresami wszystkich nieruchomości, do których jest przypisane, a 

pojemniki przynależne do danej nieruchomości oznacza się adresem tej nieruchomości. 

6. Kosze i pojemniki, na drogach publicznych rozmieszcza się w szczególności przy 

oznakowanych przejściach dla pieszych, przystankach komunikacyjnych, parkingach ciągach 

komunikacyjnych, terenach zieleni oraz w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego, w 

sposób niepowodujący zakłóceń ruchu pieszych. 
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Rozdział III 

Zasady dotyczące częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości 

ciekłych z terenu nieruchomości  

 

§ 12. 

Odbiór odpadów komunalnych 

1. Odpady komunalne zbierane przez właścicieli nieruchomości z miejsc wytwarzania „u źródła” 

są odbierane przez podmiot odbierający odpady komunalne. 

2. Odbiór odpadów komunalnych odbywa się codziennie, za wyjątkiem dni wolnych od pracy w 

rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t. j. Dz.U. z 2015 r. 

poz. 90) w godzinach pomiędzy 6:00 a 20:00, w sposób niepowodujący nadmiernych 

uciążliwości. 

§ 13. 

Sposób postępowania właścicieli nieruchomości, w zakresie pozbywania się odpadów 

komunalnych 

 

Właściciel nieruchomości przekazuje odpady komunalne przedsiębiorcy odbierającemu odpady 

komunalne w terminach ustalonych w harmonogramach odbioru. 

 

 

§ 14. 

Sposób pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz z terenów 

przeznaczonych do użytku publicznego 

1. Gmina Mysłakowice zapewnia: 

1) odbieranie odpadów komunalnych: 

a) od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, 

b) od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,                             

a powstają odpady komunalne; 

c) z terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

2) nieodpłatne przyjmowanie od mieszkańców gminy Mysłakowice odpadów 

komunalnych przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

(PSZOK) zlokalizowany w Ściegnach Kostrzycy na terenie Karkonoskiego 

Centrum Gospodarki Odpadami; 

3) nieodpłatne przyjmowanie przeterminowanych leków oraz termometrów 

rtęciowych przez niektóre apteki; 

2. Apteka prowadząca przyjmowanie przeterminowanych i niezużytych leków oraz termometrów 

rtęciowych zapewnia miejsce na pojemniki przeznaczone na zbieranie tych odpadów 

komunalnych. Wykaz aptek jest zamieszczony na stronie internetowej gminy Mysłakowice. 

3. Podmiot odpowiedzialny za zarządzanie lub administrowanie terenem przeznaczonym do 

użytku publicznego, a w przypadku jego braku – właściciel, wyposaża ten teren w kosze uliczne 

lub pojemniki oraz zapewnia odbiór zebranych odpadów przez przedsiębiorcę wpisanego do 

rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości 

prowadzonego przez Wójta Gminy Mysłakowice. 

4. Sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, w tym częstotliwość odbierania odpadów komunalnych, a także sposób 

świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych określa 
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odrębna uchwała Rady Gminy Mysłakowice wydana na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

 

§ 15. 

Zasady dotyczące częstotliwości i sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości  

 

1. Pozbywanie się nieczystości ciekłych z terenów wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe 

powinno odbywać się z częstotliwością uzależnioną od ilości wytwarzanych na  nieczystości 

ciekłych oraz objętości zbiornika, przy zapewnieniu  ciągłości użytkowania zbiornika oraz 

uniemożliwieniu wydostania się nieczystości ciekłych poza zbiornik, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych należy pozbywać się nie 

rzadziej niż raz trzy miesiące. 

Rozdział IV 

Wymagania dotyczące selektywnego zbierania odpadów komunalnych bez względu na sposób 

zbierania przyjęty na nieruchomości 

 

§ 16. 

Wymaga się selektywnego zbierania bioodpadów wytwarzanych na nieruchomościach, na których 

zamieszkują mieszkańcy lub powstających na nieruchomościach, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy,  a powstają odpady komunalne. 

§ 17. 

Wymagania dotyczące kompostowania niektórych odpadów 

1. Bioodpady, w tym odpady zielone i odpady kuchenne pochodzenia roślinnego, na 

nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi mogą być zagospodarowane w 

przydomowym kompostowniku. Kompostownik może być pojemnikiem przeznaczonym do 

gromadzenie bioodpadów lub pryzmą. Kompostowanie jest pożądanym sposobem 

unieszkodliwiania odpadów biodegradowalnych. Pozwala na uzyskanie cennego nawozu do 

wykorzystania w ogrodzie oraz pozwala znacznie zmniejszyć ilość odpadów trafiających na 

składowisko. Kompostownik lub pryzma kompostowa nie może stwarzać uciążliwości dla 

sąsiednich nieruchomości. Odległości, które należy zachować przy wyborze miejsca na 

kompostownik określa rozporządzenie ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa z dnia 

12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 poz.1065). 

2. Właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym, który zadeklarował 

kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku, który jest zwolniony z części 

opłaty za gospodarowanie odpadami, jest zwolniony z posiadania pojemnika na bioodpady. 

 

Rozdział V 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem 

lub uciążliwością dla ludzi 

 

§ 18. 

1. Właściciel lub opiekun zwierzęcia winien utrzymywać je tak, aby nie stwarzać zagrożenia dla 

osób trzecich, a także, aby nie powodować szkód i uciążliwości dla otoczenia. 
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2. Właściciel utrzymywanych w lokalach mieszkalnych jako zwierzęta domowe ssaków, gryzoni, 

ptaków, gadów, płazów, pajęczaków i owadów zobowiązany jest do zapobiegania ich 

wydostaniu się na zewnątrz lokalu – dotyczy to szczególnie zwierząt drapieżnych i jadowitych. 

3. Nieruchomości, na których utrzymywane są zwierzęta agresywne, w tym psy agresywne należy 

wyposażyć w tabliczkę ostrzegawczą. 

4. Utrzymujący psy są szczególnie zobowiązani do: 

1) wyprowadzania psów w miejsca publiczne tylko z użyciem smyczy, a psy należące do ras 

uznawanych za niebezpieczne dodatkowo w kagańcu, 

2) prowadzenie psa bez smyczy tylko pod warunkiem, że pies jest w kagańcu, a właściciel 

(opiekun) sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem, 

3) natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez psy, postanowienie nie 

dotyczy osób niewidomych korzystających z psów przewodników. 

 

Rozdział VI 

Wymagania dotyczące utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej 

§ 19. 

Dopuszcza się chów królików, szynszyli, pszczół i drobiu w istniejących zabudowaniach gospodarczych 

dla własnych potrzeb, pod warunkiem, że chów nie jest uciążliwy dla właścicieli i użytkowników 

sąsiednich nieruchomości. Prowadzona hodowla nie będzie powodowała uciążliwości, w szczególności 

zapachowych dla współużytkowników oraz użytkowników sąsiednich nieruchomości. 

 

 Rozdział VII 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia 

§ 20. 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji 

1. Obowiązkową deratyzacją objęty jest obszar całej gminy. 

2. Deratyzacja na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi jest 

wykonywana jednokrotnie w każdym roku w terminie od 15 marca do15 kwietnia. 

3. Deratyzacja jest wykonywana każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni na 

terenie nieruchomości. 
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