
  

UCHWAŁA NR XXIII/174/21 

RADY GMINY HAJNÓWKA 

z dnia 26 marca 2021 r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Hajnówka 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713, 1378) 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 Hajnówce, uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Hajnówka, stanowiący 

załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hajnówka. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XX/102/12 Rady Gminy Hajnówka z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie 

uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Hajnówka (Dz. Urz. Woj. Podl. 

z 2012 r. poz. 3991). 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

Wiceprzewodnicząca Rady 

Walentyna Biryłko

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 1 kwietnia 2021 r.

Poz. 1378



Załącznik do uchwały Nr XXIII/174/21 

Rady Gminy Hajnówka 

z dnia 26 marca 2021 r. 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Hajnówka 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Hajnówka,  

a w szczególności: 

1. Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmują: 

1) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym 

powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii 

i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów 

wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów 

zielonych, 

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

publicznego, 

3) 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: 

1) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych 

źródłach, 

2) 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 wojewódzkiego planu gospodarki odpadami; 

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 utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym 

także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach; 

7. Wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania. 

Rozdział 2. 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości 

poprzez:  

2. Wyposażenie nieruchomości w opisane w Rozdziale 3 pojemniki, służące do zbierania odpadów 

komunalnych oraz do gromadzenia odpadów zebranych selektywnie i utrzymania tych pojemników 

w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, pojemniki poddaje się obligatoryjnemu 

czyszczeniu i myciu oraz w miarę potrzeby dezynfekcji. 

3. Gmina podczas zawierania umów z podmiotami odpowiedzialnymi za usuwanie odpadów i w trakcie ich 

realizacji wyegzekwuje właściwy sposób mycia, czyszczenia i dezynfekcji gwarantujący utrzymanie 

pojemników w czystości. 

4. Czyszczenie, mycie i dezynfekcja pojemników powinna odbywać się z zachowaniem przepisów 

o ochronie środowiska. 
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5. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących 

rodzajów odpadów: 

1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem pkt 2 - 17, 

2) szkła, w tym szkła bezbarwnego , szkła kolorowego oraz  opakowania ze szkła, 

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

4) odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

5) metali, w tym opakowania z metali, 

6) tworzywa sztuczne, w tym opakowania z tworzyw sztucznych, 

7) popiół , 

8) bioodpady, 

9) przeterminowanych leków, 

10) chemikalia, 

11) 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, 

12) zużytych baterii i akumulatorów, 

13) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

14) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 

15) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 

16) zużytych opon, 

17) odpady niebezpieczne, 

18) tekstylia i odzież. 

6. Odpady komunalne wymienione w ust. 5 pkt 4-6 mogą być zbierane i odbierane łącznie. 

7. Odpady komunalne wymienione w ust. 5 pkt 1-8 będą odbierane bezpośrednio z nieruchomości zgodnie 

z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych. 

8. Odpady komunalne wymienione w ust. 5 pkt 2-18 (pkt 18 od dnia 1 stycznia 2025 r.) mogą być również 

przekazywane do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Starym Berezowie. 

9. Odpady komunalne wymienione w ust. 5 pkt 13 – 14 odbierane będą również bezpośrednio 

z nieruchomości w ramach okresowej zbiórki odpadów 1 raz w roku, w terminach podanych do wiadomości 

publicznej. 

10. Powstające na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

bioodpady stanowiące odpady komunalne mogą być kompostowane w przydomowych kompostownikach. 

11. W przypadku posiadania przez właścicieli nieruchomości kompostownika oraz gromadzenia w nim 

bioodpadów stanowiących odpady komunalne, właściciel jest zwolniony z obowiązku posiadania pojemnika 

lub worka na te odpady. 

12. Określa się następujące wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów w kompostownikach 

przydomowych: 

1) kompostowanie powinno być prowadzone w gotowych kompostownikach ogrodowych, w drewnianych 

kompostownikach o budowie ażurowej zapewniającej dostęp powietrza do warstw kompostu lub 

w pryzmie, gdzie materiał układa się warstwami, 

2) kompostowanie należy prowadzić w sposób nie powodujący negatywnego oddziaływania na środowisko, 
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13. W przypadku braku możliwości posiadania przydomowego kompostownika, bioodpady należy zbierać 

w przeznaczonych do tego pojemnikach/workach i przekazywać przedsiębiorcy odbierającego odpady z terenu 

Gminy Hajnówka zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych. 

14. Od 1 stycznia 2025 r. będzie można oddać bezpłatnie tekstylia i odzież do Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych w Starym Berezowie w ilości, która wskazuje na to, że zostały wytworzone 

w gospodarstwie domowym, tj. do10 worków 120 litrowych na gospodarstwo domowe. Dopuszcza się 

przekazanie dającej się ponownie użyć odzieży i tekstyliów na rzecz podmiotów uprawnionych do ich zbiórki 

(tj. do kontenerów z używaną odzieżą - wyrzucamy tu tylko dobrą, czystą odzież i bez dziur; do schronisk dla 

zwierząt można przekazać np. koce). Odpady z odzieży i tekstyliów wytworzone przed 1 stycznia 2025 r.  

a nie nadające się do przekazania do ponownego wykorzystania  należy umieścić w pojemnikach na odpady 

zmieszane. 

15. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia z części nieruchomości służących do użytku 

publicznego błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń po ich wystąpieniu. 

16. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na terenie prywatnej 

nieruchomości w miejscach do tego wyznaczonych przez właściciela nieruchomości, z zachowaniem przepisów 

o ochronie środowiska. 

17. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi są dopuszczalne na terenie 

nieruchomości prywatnych tylko wtedy, gdy są to naprawy techniczne i nie zanieczyszczają środowiska. 

Odpady powstające podczas napraw powinny być gromadzone w pojemnikach do tego przeznaczonych. 

Rozdział 3. 

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych 

i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych 

§ 3. 1. Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych 

odpadów zebranych selektywnie:  

2. Właściciel nieruchomości ma obowiązek posiadać pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych a także 

pojemniki/worki na odpady zebrane selektywnie. Dopuszcza się zbieranie oraz gromadzenie zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego oraz mebli i innych odpadów wielkogabarytowych obok pojemników. 

3. Właściciel nieruchomości decyduje o ilość i pojemność pojemników do zbiórki odpadów komunalnych 

niesegregowanych (zmieszanych) oraz ilości worków na odpady zebrane selektywnie biorąc pod uwagę 

ustalenia Regulaminu. 

4. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych  

na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych: 

1) pojemniki na odpady o pojemności 30 L do 70 L (kosze uliczne); 

2) pojemniki na odpady o pojemności 60 L, 

3) pojemniki na odpady o pojemności 120 L, 

4) pojemniki na odpady o pojemności 240 L 

5) pojemniki na odpady o pojemności 1100 L, 

6) pojemniki na odpady (KP 5, KP 7, KP 10) o pojemności od 5 m3 do 10 m3,  

7) worki z tworzywa sztucznego o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, zapewniającej odporność  

na rozerwanie, odpowiadających obowiązującym normom oznaczone odpowiednio kolorami w stosunku  

do każdego rodzaju odpadu selektywnie zbieranego, o rozmiarach od 60 L do 120 L.: 

a) żółty oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne” – z przeznaczeniem na odpady metali i tworzyw 

sztucznych, w tym opakowań wielomateriałowych; 

b) niebieski oznaczony napisem „Papier” – z przeznaczeniem na odpady z papieru, w tym tektury, odpady 

opakowaniowe z papieru, odpady opakowaniowe z tektury; 

c) zielony oznaczony napisem „Szkło” – z przeznaczeniem na odpady ze szkła, w tym odpady 

opakowaniowe ze szkła; 
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d) brązowy oznaczony napisem „Bio” – z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, w tym 

bioodpady oraz odpady zielone; 

e) szary oznaczony napisem „Popiół” – z przeznaczeniem do gromadzenia popiołu oraz żużlu z palenisk 

domowych. 

5. Ustala się minimalną pojemność pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych oraz odpadów zbieranych selektywnie: 

1) tereny przeznaczone do użytku publicznego wyposaża się w kosze uliczne w zależności od potrzeb, 

o pojemności nie mniejszej niż 30 litrów. 

2) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych – 20 litrów na mieszkańca/miesiąc, jednak  

co najmniej 120 litrów na każdą nieruchomość, 

3) selektywnych odpadów komunalnych – 20 litrów na mieszkańca/miesiąc, jednak co najmniej jeden worek 

na każdy rodzaj odpadu o pojemności 60 litrów na każdą nieruchomość; 

4) w przypadku nieruchomości, która jest w części zamieszkała i w części niezamieszkała- pojemniki 

o pojemności 60 litrów na każdy rodzaj odpadu, ale nie mniej niż 4 pojemniki na nieruchomość. 

6. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymania pojemników na odpady oraz miejsca gromadzenia 

odpadów we właściwym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. 

7. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów 

komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, tj. ustawić je w miejscu umożliwiającym swobodny do nich 

dojazd. 

Rozdział 4. 

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości, 

nie dopuszczając do przepełniania się pojemników na odpady. 

2. Właściciele nieruchomości pozbywają się segregowanych odpadów komunalnych wystawiając odpady 

zgodnie z terminem ustalonym w harmonogramie lub przekazując do punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych. Odpady należy wystawić przed nieruchomość, tak aby nie zakłócać ruchu pieszego oraz 

komunikacji samochodowej oraz umożliwić swobodny dostęp dla pracowników przedsiębiorcy odbierającego 

odpady komunalne. 

3. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Starym Berezowie będzie świadczył usługi 

1 dzień w tygodniu od godz. 8.00 do 16.00 przez 8 godzin, z tym że w miesiącach maj – wrzesień  

od godz. 10.00 do 18.00 przez 8 godzin. 

4. Określa się następującą częstotliwość pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne z terenu nieruchomości: 

a) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych: 

- w okresie od kwietnia do października – nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie, 

- w okresie od listopada do marca – nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc, 

b) dla budynków wielolokalowych: 

- w okresie od kwietnia do października – nie rzadziej niż 1 raz na tydzień, 

- w okresie od listopada do marca – nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc. 

5. Określa się następującą częstotliwość pozbywania się segregowanych odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i wielolokalowymi: 

a) szkła, także szkła bezbarwnego oraz szkła kolorowego – nie rzadziej niż 1 raz na kwartał, 

b) papieru i tektury – nie rzadziej niż 1 raz na kwartał, 

c) metali i tworzyw sztucznych –1 raz na miesiąc, 
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d) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych – 1 raz na rok wystawiając odpady w dniu odbioru w czasie 

tzw. wystawki, zgodnie z terminem ustalonym w harmonogramie, 

e) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – 1 raz na rok wystawiając odpady w dniu odbioru 

w czasie tzw. wystawki, zgodnie z terminem ustalonym w harmonogramie, 

f) popiół – frakcje odpadów w skład której wchodzi popiół drzewny oraz popiół węglowy - 1 raz w miesiącu 

w okresach od 1 listopada do 30 kwietnia i 1 raz na 3 miesiące w okresie od 1 maja do 31 października, 

g) tekstylia i odzież – od 01.01.2025 r. nie rzadziej niż 1 raz na rok, zgodnie z terminem ustalonym 

w harmonogramie, 

h) pozostałych rodzajów odpadów - nie rzadziej niż 1 raz na kwartał. 

6. W przypadku koszy ulicznych i przystankowych częstotliwość odbioru odpadów komunalnych określona 

jest wg potrzeb z zachowaniem warunków sanitarnych, estetycznych i porządkowych (tak, aby nie dopuścić  

do przepełnienia się pojemników wysypywania się z nich odpadów), nie rzadziej niż 1 razy na tydzień. 

7. W przypadku nieruchomości, która jest w części zamieszkała i w części niezamieszkała- stosuje się 

częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych  jak dla nieruchomości , na których znajdują się budynki 

mieszkalne jednorodzinne, z tym że w okresie od kwietnia do października częstotliwość pozbywania się 

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne 

nie może być rzadsza niż określona dla budynków wielolokalowych. 

8. Przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych 

w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji 

i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi w szczególności igieł i strzykawek, należy wydzielić 

ze strumienia odpadów komunalnych i przekazać je do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych w Starym Berezowie. Dopuszcza się przekazanie wskazanych odpadów do specjalistycznych 

pojemników znajdujących się w aptekach. 

9. Zużyte baterie i akumulatory, odpady niebezpieczne jak żarówki, świetlówki i lampy, zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny, opony oraz (tekstylia i odzież od 1 stycznia 2025 r., szczegółowe postepowanie 

określono w Rozdziale 2 § 2 ust. 14) należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazać je  

do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Starym Berezowie. Dopuszcza się 

przekazanie dającej się ponownie użyć odzieży i tekstyliów na rzecz podmiotów uprawnionych do ich zbiórki. 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można przekazać do punktów zbierania zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego działających w sieci handlowej lub do Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych w Starym Berezowie. Dopuszcza się przekazanie zużytego sprzętu RTV lub AGD 

w punkcie handlowym, w którym dokonuje się zakupu nowego sprzętu. 

10. Odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 500 kg/rocznie od jednego gospodarstwa domowego 

stanowiące odpady komunalne, pochodzące z drobnych prac remontowych tzn. powstałe w wyniku 

prowadzonych samodzielnie przez właścicieli nieruchomości prac remontowych w budynku mieszkalnym 

nie wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. Odpady należy gromadzić w workach, pojemnikach 

lub kontenerach uniemożliwiających pylenie i przekazać do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych. 

11. Odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych w ilości powyżej 500 kg oraz odpadów powstałych 

w wyniku prac wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia odbywa się na podstawie indywidualnej 

umowy zawartej przez właściciela nieruchomości z podmiotem odbierającym odpady komunalne wpisanym  

do rejestru działalności regulowanej. 

12. Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych lub przydomowych 

oczyszczalni ścieków powinna odbywać się w regularnych odstępach czasu uniemożliwiających ich 

przepełnienie, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości. Właściciel nieruchomości 

zobowiązany jest do zapewnienia wywozu nieczystości ciekłych przez podmiot posiadający zezwolenie Wójta 

Gminy Hajnówka na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych. 
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Rozdział 5. 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub 

uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku 

§ 5. 1. 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, ponoszą też pełną odpowiedzialność  

za zachowanie tych zwierząt. 

2. Do wyprowadzania psów na smyczy lub w kagańcu w miejsca publiczne nie są zobowiązane osoby 

utrzymujące psy, w stosunku do których nie jest to konieczne ze względu na rasę, wiek i stan zdrowia. 

Rozdział 6. 

wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, 

w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych 

nieruchomościach 

§ 6. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej: przeznaczonych do użytku publicznego; o zabudowie wielorodzinnej. 

2. W zabudowie jednorodzinnej dozwolone jest utrzymanie zwierząt gospodarskich na własny użytek, 

jeżeli nie pogarsza to warunków zdrowotnych, sanitarnych i porządkowych otoczenia oraz nie powoduje 

zanieczyszczeń środowiska i innych uciążliwości. 

Rozdział 7. 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania 

§ 7. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary:  

1) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 

2) obiekty użyteczności publicznej, 

3) nieruchomości, na których prowadzona jest hodowla zwierząt gospodarskich, 

4) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi do przetwórstwa lub składowania produktów 

rolno-spożywczych. 

2. Deratyzację przeprowadza się w terminach: 1-31 marca, 1-31 października oraz niezwłocznie w każdym 

przypadku masowego pojawienia się gryzoni. 

Rozdział 8. 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 8. 1. Właściciele nieruchomości powinni kierować się zasadami zmierzającymi do ograniczenia ilości 

wytwarzanych odpadów poprzez: 

1) minimalizowanie używania jednorazowych toreb (opakowań), 

2) unikania używania produktów nie nadających się do recyklingu i kompostowania, 

3) w pierwszej kolejności kompostowania we własnym zakresie odpadów ulegających biodegradacji 

w przydomowych kompostownikach w zabudowie jednorodzinnej, jeżeli nie powoduje to uciążliwości dla 

otoczenia i negatywnego oddziaływania na środowisko, 

4) zmniejszaniu udziału zmieszanych odpadów komunalnych w całym strumieniu zbieranych odpadów 

(zwiększaniu udziału odpadów zbieranych selektywnie) m. in. poprzez właściwą segregację odpadów, 

5) o ile rodzaj odpadu na to pozwala zaleca się: opróżnienia, zgniecenia, rozdrobnienia lub sprasowania 

odpadu, aby uzyskać zmniejszoną jego objętość. 

2. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia przez podmiot inny niż Gmina akcji informacyjnej 

w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości. 
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