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UCHWAŁA NR XXVIII/231/20
RADY GMINY KOSTOMŁOTY
z dnia 30 listopada 2020 r.
w sprawie podjęcia Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Kostomłoty
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz 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 2020 r., poz. 1439), po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Śląskiej, Rada Gminy Kostomłoty uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kostomłoty”, stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała nr XLI/253/17 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 12 września 2017 r. w sprawie
ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kostomłoty.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kostomłoty.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Kostomłoty:
Agnieszka Śladowska
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Załącznik do uchwały nr XXVIII/231/20
Rady Gminy Kostomłoty
z dnia 30 listopada 2020 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kostomłoty
Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. 1. Wprowadza się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kostomłoty, zwany
w dalszej części Regulaminem.
2. Regulamin określa szczegółowe wymagania w zakresie:
1) utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:
a) selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych obejmujących co najmniej: papier i tekturę,
metale i tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe wielomateriałowe, szkło, w tym odpady
opakowaniowe ze szkła, odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe
ulegające biodegradacji oraz odpady zielone,
b) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania odpadów komunalnych przez Punkt
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kostomłotach lub zapewnienie przyjmowania
w inny sposób co najmniej takich odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte
baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe,
odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, zużyte opony, odpady tekstyliów
i odzieży, 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, odpady niebezpieczne,
c) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku
publicznego,
d) 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 rozmieszczania tych pojemników
i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:
a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź innych
źródłach,
b) liczby osób korzystających z tych pojemników lub worków;
3) sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości
oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
4) utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów;
5) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
6) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem
lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;
7) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym
także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;
8) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.
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§ 2. 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439);
2) punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych – należy przez to rozumieć punkt selektywnego
zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) w znaczeniu art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach;
3) odpadach wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć odpady, które ze względu na swoje wymiary
nie mogą być zbierane w typowych pojemnikach stanowiących wyposażenie nieruchomości np.: meble;
4) odpadach komunalnych – rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych,
z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów
niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład
są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych (art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy
o odpadach – t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.);
5) podmiocie uprawnionym – należy przez to rozumieć podmioty prowadzące działalność w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, wyłonionego na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów prawa;
6) urządzeniach – należy przez to rozumieć urządzenia przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych ,
takie jak: pojemniki, worki i kontenery.
Rozdział 2.
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE
NIERUCHOMOŚCI
§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości
poprzez:
1) selektywne zbieranie wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, w zakresie
obejmującym:
a) papier i tekturę,
b) metale i tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
c) szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,
d) bioodpady, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone,
e) przeterminowane leki i chemikalia,
f) zużyte baterie i akumulatory,
g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
h) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
i) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
j) zużyte opony,
k) tekstylia i odzież,
l) 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,
m) odpady niebezpieczne;
2) przekazywanie zebranych odpadów komunalnych:
a) uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości,
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b) do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, który jest wyznaczonym miejscem w gminie,
gdzie mieszkańcy w określonych dniach, godzinach oraz pod nadzorem mogą dostarczyć wszystkie
selektywnie zbierane odpady komunalne;
3) wyposażenie nieruchomości w opisane w rozdziale 3 niniejszego Regulaminu pojemniki służące
do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym;
4) systematyczne zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w taki sposób,
by nie zalegały bezpośrednio na powierzchni terenu;
5) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. W przypadku gdy budowa sieci jest
technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy
nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnie ścieków bytowych, zgodnie z odrębnymi przepisami,
jeżeli zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzja o warunkach zabudowy
dopuszczają takie rozwiązanie; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe,
jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania
określone w przepisach odrębnych;
6) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych;
7) oddzielne gromadzenie ścieków bytowych, gnojówki oraz gnojowicy.
§ 4. 1. Na terenie nieruchomości, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne, selektywne zbieranie odpadów: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, odpady ulegające
biodegradacji oraz powstałe odpady niesegregowane (zmieszane) należy prowadzić w systemie:
1) indywidualnym – polegającym na selektywnym gromadzeniu odpadów komunalnych w przystosowanych
do tego celu urządzeniach przeznaczonych dla jednej nieruchomości;
2) zbiorowym - polegającym na selektywnym gromadzeniu odpadów komunalnych w przystosowanych
do tego celu ogólnodostępnych urządzeniach przeznaczonych dla kilku nieruchomości;
3) właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania i do przekazywania we własnym zakresie
pozostałych odpadów, wymienionych w §3. ust.1 pkt 1 niniejszego Regulaminu a nie wymienionych
w niniejszym paragrafie, do PSZOK-u. Odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny odbierane będą również w systemie akcyjnym.
§ 5. 1. Do obowiązków właścicieli nieruchomości należy także:
1) usunięcie śniegu i lodu z części nieruchomości służących do użytku publicznego a także części
nieruchomości pełniących funkcje komunikacyjne, np. podwórzy, przejść, bram itp. niezwłocznie
po ustaniu opadów i w sposób niezakłócający ruchu pieszych i pojazdów;
2) usuniecie błota i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego a także
części nieruchomości pełniących funkcje komunikacyjne, np. podwórzy, przejść, bram itp. przez cały rok
i w sposób niezakłócający ruchu pieszych i pojazdów;
3) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości,
przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej, służącą do ruchu pieszego,
położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości, z wyłączeniem terenów, na których mocą odrębnych
przepisów dopuszczony jest np. płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.
§ 6. 1. Na terenie nieruchomości mycie pojazdów samochodowych poza myjniami można przeprowadzać
wyłącznie jeżeli:
1) mycie pojazdów samochodowych nie powoduje zanieczyszczenia Środowiska;
2) mycie odbywa się na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości;
3) ścieki z mycia pojazdów samochodowych odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub kanalizacji
ogólnospławnej, albo gromadzone są w szczelnych zbiornikach bezodpływowych.
2. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami zakazane jest na terenach przeznaczonych do użytku
publicznego, w tym w pasach drogowych.
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§ 7. 1. Na terenie nieruchomości zakazuje się dokonywania napraw pojazdów samochodowych poza
warsztatami naprawczymi, z zastrzeżeniem ust. 2-4.
2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi dozwolona jest w przypadku
wystąpienia awarii i polega na wykonaniu drobnych napraw lub doraźnych czynności umożliwiających
kontynuowanie jazdy lub uruchomienie pojazdu.
3. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi dozwolona jest w garażach
lub na wydzielonych i utwardzonych częściach nieruchomości pod warunkiem, że:
1) naprawa pojazdów samochodowych nie powoduje zanieczyszczenia środowiska,
2) odpady powstające w trakcie naprawy gromadzone są w pojemnikach do tego przeznaczonych
i przekazywane do unieszkodliwiania, zgodnie z odrębnymi.
4. dokonywanie napraw pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi nie może stwarzać
uciążliwości dla właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości, na których dokonuje się napraw oraz właścicieli
i współwłaścicieli sąsiednich nieruchomości.
Rozdział 3.
RODZAJE I MINIMALNE POJEMNOŚCI 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
§ 8. 1. Do zbierania odpadów na terenie gminy przewidziane są:
1) kosze uliczne o pojemności od 10 l do 120 l;
2) pojemniki na odpady o pojemności: 120 l, 240 l, 1100 l;
3) brązowe worki na bioodpady o pojemności nie mniejszej niż 120 l;
4) kontenery na odpady o pojemności 7000 l;
5) inne pojemniki do zbierania odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych;
6) przydomowe kompostowniki.
2. Dla poszczególnych rodzajów odpadów należy zastosować urządzenia przewidziane do zbierania
odpadów komunalnych w odpowiednich kolorach i odpowiednio oznaczone:
1) zielonym, oznaczonym napisem „Szkło” z przeznaczeniem na szkło opakowaniowe bezbarwne i kolorowe;
2) żółtym, oznaczonym napisem „Metale i tworzywa sztuczne” z przeznaczeniem na odpady z metali
i tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z metali i tworzyw sztucznych oraz opakowania
wielomateriałowe;
3) niebieskim, oznaczonym napisem „Papier” z przeznaczeniem na odpady z papieru i tektury, w tym odpady
opakowaniowe z papieru i tektury;
4) brązowym, oznaczonym napisem „Bio” z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, w tym
odpady zielone;
5) czarnym, z przeznaczeniem na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Dopuszcza się możliwość
zbierania odpadów niesegregowanych (zmieszanych) w pojemnikach innych niż w kolorze czarnym
lub pojemnikach metalowych (cynkowych), pod warunkiem trwałego oznaczenia określającego rodzaj
gromadzonego w nich odpadu.
3. Odpady zielone oraz bioodpady mogą być zagospodarowywane we własnym zakresie w przydomowych
kompostownikach lub rolniczych biogazowniach albo dostarczone do PSZOK-u:
1) prowadzenie kompostownika i kompostowanie, właściciel nieruchomości zgłasza w deklaracji o wysokości
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
2) prowadzenie przez właściciela nieruchomości przydomowych kompostowników nie powinno stwarzać
uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich.
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§ 9. 1. Ustala się minimalną pojemność urządzeń do selektywnego zbierania odpadów komunalnych
oraz niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w następujący sposób:
1) dla budynków mieszkalnych 20 l na osobę przy dwutygodniowym cyklu odbioru odpadów;
2) dla obiektów użyteczności publicznej i placówek oświatowych o łącznej pojemności nie mniejszej niż 5 l
na każdego pracownika i ucznia tygodniowo;
3) dla hoteli i obiektów o charakterze agroturystycznym o łącznej pojemności nie mniejszej niż 10 l na jedno
miejsce noclegowe i jednego pracownika tygodniowo;
4) dla lokali handlowych, usługowych i produkcyjnych o łącznej pojemności nie mniejszej niż 10 l na
każdego pracownika tygodniowo;
5) dla lokali gastronomicznych o łącznej pojemności nie mniejszej niż 15 l na 1 miejsce konsumpcyjne i 10 l
na osobę pracującą tygodniowo;
6) dla cmentarzy o łącznej pojemności nie mniejszej niż 2l na jedno miejsce grzebalne;
7) wszystkie inne nie wymienione powyżej należy ustalić według najbliższego, podobnego charakteru
prowadzonej działalności.
§ 10. 1. Urządzenia do zbierania odpadów komunalnych należy umieszczać na terenie nieruchomości,
w miejscach dostępnych zarówno dla użytkowników, jak i dla podmiotów, które odbierają odpady na mocy
umowy podpisanej z gminą, w sposób nie powodujący uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców
nieruchomości lub osób trzecich. Ponadto:
1) urządzenia do zbierania odpadów należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, niedostępnym dla zwierząt
a w szczególności dla psów, dostępnym natomiast dla osób korzystających z pojemnika oraz przedsiębiorcy
odbierającego odpady, bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości, do którego możliwy
jest dojazd pojazdem do transportu odpadów z zastrzeżeniem pkt. 2;
2) w przypadku braku możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca ustawienia urządzenia do zbierania
odpadów, należy wystawić je w dniu odbioru, na chodnik lub przy drodze przed wejściem na teren
nieruchomości lub udostępnić w sposób uzgodniony z przedsiębiorcą odbierającym odpady;
3) urządzenia należy ustawić tak, aby nie utrudniały korzystania z nieruchomości, w szczególności poprzez
zastawianie ciągów pieszych i jezdnych oraz miejsc parkingowych.
§ 11. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do:
1) utrzymywania pojemników w należytym stanie technicznym poprzez dokonywanie okresowych
przeglądów i konserwacji oraz wymiany w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia uniemożliwiającego
ich dalsze użytkowanie;
2) instruowanie użytkowników nieruchomości o sposobie korzystania z pojemnika;
3) porządkowania terenu wokół pojemników, w szczególności poprzez usuwanie z otoczenia pojemnika
odpadów, które z niego wypadły lub nie zostały wrzucone do pojemnika.
2. Nie należy gromadzić w pojemnikach na odpady komunalne: śniegu, lodu, gruzu budowlanego,
szlamów, substancji żrących i wybuchowych, a także odpadów z działalności gospodarczej, które nie są
odpadami komunalnymi.
Rozdział 4.
CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH
I NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ Z TERENÓW
PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO
§ 12. 1. Minimalna częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
w zabudowie jednorodzinnej, z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne oraz z nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują
mieszkańcy a powstają odpady komunalne, w zależności od rodzaju odpadów wynosi:
1) odpady niesegregowane (zmieszane) – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie;
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2) dla selektywnie zbieranych odpadów:
a) szkło – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu,
b) papier i tektura - nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu,
c) metale i tworzywa sztuczne – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie,
d) bioodpady, w tym odpady zielone – w okresie od 1 października do 31 marca nie rzadziej niż jeden
raz w miesiącu, w okresie od 1 kwietnia do 30 września nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie.
2. Minimalna częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w budynkach
wielolokalowych w zależności od rodzaju odpadów wynosi:
1) odpady niesegregowane (zmieszane) – w okresie od 1 października do 31 marca nie rzadziej niż jeden
raz na dwa tygodnie, w okresie od 1 kwietnia do 30 września nie rzadziej niż jeden raz na tydzień;
2) dla selektywnie zbieranych odpadów:
a) szkło – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu,
b) papier i tektura - nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu,
c) metale i tworzywa sztuczne – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie,
d) bioodpady, w tym odpady zielone – w okresie od 1 października do 31 marca nie rzadziej niż jeden
raz na dwa tygodnie, w okresie od 1 kwietnia do 30 września nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu.
3. Częstotliwość pozbywania się odpadów gromadzonych w sposób
ogólnodostępnych powinna odbywać się nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc.

zbiorowy

z pojemników

4. Pozbywanie się odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
oraz zużytych opon odbywać się będzie w systemie akcyjnym nie rzadziej niż raz na pół roku.
5. Kosze uliczne należy opróżniać z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia,
nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie.
6. Odpady ulegające biodegradacji zaleca się zagospodarować we własnym zakresie na potrzeby własne
w kompostowniach przydomowych lub należy dostarczać do PSZOK-u lub przekazać uprawnionemu
podmiotowi do odbioru w terminach wyznaczonych w harmonogramie.
7. Odpady przeterminowanych leków i odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych
w gospodarstwie w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie infekcji, prowadzenia monitoringu
poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek należy dostarczyć do specjalistycznych
pojemników ustawionych w aptekach lub dostarczyć do PSZOK-u.
8. Odpady baterii i akumulatorów należy przekazać do PSZOK-u lub dostarczyć do placówek handlowych
zobowiązanych do prowadzenia zbiórki tych odpadów na podstawie przepisów odrębnych.
9. Odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego można przekazywać do punktów zbierania
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym zlokalizowanych w obiektach handlowych
zobowiązanych do prowadzenia zbiórki tych odpadów na podstawie przepisów odrębnych, do PSZOK-u
lub przedsiębiorcom prowadzącym okresowe akcje zbierania tych odpadów.
10. Meble i inne odpady wielkogabarytowe należy przekazywać do PSZOK-u lub przekazywać według
ustalonego harmonogramu podmiotowi uprawnionemu, odbierającemu odpady komunalne z nieruchomości
na podstawie umowy zawartej z gminą.
11. Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpad komunalny należy dostarczyć do PSZOK-u.
12. Zużyte opony należy przekazać do PSZOK-u lub przedsiębiorcą prowadzącym okresowe akcje
zbierania tych odpadów.
13. Tekstylia i odzież należy przekazać do PSZOK-u.
15. Odpady niebezpieczne, chemikalia należy dostarczyć do PSZOK-u, za wyjątkiem przypadków
określonych w przepisach odrębnych.
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16. Częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe powinna uniemożliwiać
przepełnienie zbiornika i wylewania się nieczystości na powierzchnię terenu, do gruntu lub wód.
17. Właściciel nieruchomości jest obowiązany udokumentować wywóz nieczystości ciekłych przez
okazanie dokumentu potwierdzającego opróżnienie zbiornika.
18. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
19. Zbiornik bezodpływowy musi być zlokalizowany w taki sposób, aby możliwy był bezpośredni dojazd
do niego pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego realizującego usługę wywozu nieczystości ciekłych.
20. Postanowienia ust. 16-19 należy stosować odpowiednio do opróżniania osadników oczyszczalni
przydomowych.
21. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie
zlecenia właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał umowę.
Rozdział 5.
WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI
§ 14. 1. Podstawowymi wymaganiami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami jest osiągniecie
następujących celów:
1) minimalizacja ilości powstających odpadów komunalnych i zagospodarowanie ich zgodnie z hierarchią
postępowania z odpadami,
2) zmniejszenie ilości odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegających biodegradacji, kierowanych
na składowiska odpadów,
3) całkowite wyeliminowanie nielegalnych składowisk,
4) prowadzenie właściwego sposobu monitorowania postępowania z odpadami komunalnymi zarówno przez
właścicieli nieruchomości, jak i prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości.
2. Na terenie gminy Kostomłoty nie istnieje stacja przeładunkowa odpadów.
Rozdział 6.
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE
§ 15. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków
ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed
zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
§ 16. 1. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:
1) w odniesieniu do psów:
a) prowadzenie na terenie gminy każdego psa na uwięzi oraz w przypadku ras uznawanych za agresywne
z nałożonym kagańcem,
b) psy powinny mieć stworzone przez właściciela takie warunki, by nie mogły samodzielnie wydostać
się poza teren nieruchomości oraz nie zagrażały osobom trzecim, zwolnienie przez właściciela
nieruchomości psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji,
gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający
samowolny dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem;
2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:
a) stały i skuteczny dozór,
b) zachowanie środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi i innych zwierząt
oraz w szczególności na dołożeniu starań, by zwierzęta te były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia,
nie zakłócały spokoju domowego i nie zanieczyszczały miejsc przeznaczonych do użytku publicznego,
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c) prowadzenie pojedynczo wyłącznie przez osoby dorosłe zwierząt agresywnych lub mogących wzbudzać
zagrożenie dla otoczenia, w sposób zapewniający sprawowanie nad nimi kontroli,
d) zabezpieczenie przed wydostaniem się z pomieszczenia pajęczaków, owadów, gadów, płazów, ptaków
i innych zwierząt egzotycznych utrzymywanych na obszarze nieruchomości,
e) wyprowadzanie zwierząt egzotycznych poza lokal jedynie na uwięzi lub w klatce,
f) niepozostawianie bez właściciela psów i innych zwierząt w obrębie nieruchomości niezamieszkałych
lub nieużytkowanych,
g) zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych oraz mało
uczęszczanych, a także wyznaczonych w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli
nad ich zachowaniem,
h) natychmiastowe usuwanie przez właścicieli zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe
w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności
na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych itp., a także nieruchomościach innych
właścicieli,
i) posiadanie dowodu aktualnych szczepień ochronnych wymaganych bądź zarządzanych przez
odpowiednie służby weterynaryjne przez osoby utrzymujących zwierzęta domowe,
j) utrzymujący zwierzęta domowe przy ich przewozie i przenoszeniu są zobowiązani stosować środki
ochrony niezbędne dla bezpieczeństwa innych osób i zwierząt oraz dla utrzymania czystości w miejscach
przeznaczonych do wspólnego użytku,
k) zwierzę przebywające na terenie przeznaczonym do wspólnego użytku bez opieki będzie przewiezione
do schroniska dla bezdomnych zwierząt, a egzotyczne oddane do ogrodu zoologicznego bądź schroniska;
3) hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są spełniać wymogi ustanowione dla hodujących zwierzęta
gospodarskie na obszarach wyłączonych spod zabudowy;
4) wszelkie pomieszczenia, budynki i budowle służące utrzymaniu zwierząt domowych muszą spełniać
wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.).
2. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Kostomłoty reguluje Program opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 638).
Rozdział 7.
WYMAGANIA UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH WYŁĄCZONYCH
Z PRODUKCJI ROLNICZEJ
§ 17. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
jest zabronione na terenach zabudowy wielorodzinnej, w budynkach zamieszkania zbiorowego, użyteczności
publicznej, centrach handlowych, strefach przemysłowych, ogrodach działkowych i obszarach zabudowanych
budynkami rekreacji indywidualnej.
2. Na 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.);
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 pkt 2, zobowiązani
są przestrzegać zapisów § 3 niniejszego regulaminu, a ponadto:
1) przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych;
2) składować obornik w odległości co najmniej 10 m od linii rozgraniczającej nieruchomości, na terenie
płaskim, tak by odcieki nie mogły przedostawać się na teren sąsiednich nieruchomości;
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3) przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy do roku,
realizowaną przez podmiot uprawniony;
4) pszczoły trzymać w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej 10 m od granicy nieruchomości
w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli
nieruchomości sąsiednich, w szczególności, aby otwory wylotowe z uli nie były skierowane na budynki
zlokalizowane na sąsiednich nieruchomościach.
Rozdział 8.
WYZNACZANIE OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI I TERMINÓW
JEJ PRZEPROWADZANIA
§ 18. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają następujące obszary: nieruchomości, na których prowadzona
jest hodowla zwierząt, działalność gastronomiczna oraz magazynuje się żywność i środki spożywcze, a także
pomieszczenia korytarzy piwnicznych, zsypów i komór zsypowych, węzłów ciepłowniczych oraz zasieków
śmietnikowych.
2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania deratyzacji dwa razy w roku
kalendarzowym, w miesiącach kwietniu i październiku.

