
 

 

UCHWAŁA NR XLVI/276/13 

RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE 

z dnia 26 marca 2013 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kętrzyna. 

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

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 

poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, 

Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, 

poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, 

poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, 

Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, 

poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391ze zmianami: Dz. U. z 2012 r. 

poz. 951, z 2013 r. poz. 21), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 

Kętrzynie, Rada Miasta w Kętrzynie uchwala, co następuje:  

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kętrzyna, stanowiący 

załącznik do uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kętrzyna.  

§ 3. Traci moc uchwała nr LV/294/09 Rady Miasta w Kętrzynie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie 

uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn (Dz. Urz. Woj. 

Warm.-Maz. z 2009 r. Nr 198, poz. 2794) i uchwała nr XXVII/163/12 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 

1 marca 2012 r. o zmianie Uchwały Nr LV/294/09 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 26 listopada 2009 r. 

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn (Dz. 

Urz. Woj. Warm.-Maz. poz. 1124).*  

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  

  

 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Kętrzynie 

Halina Krystyna Piasecka 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 7 maja 2013 r.

Poz. 1752



Załącznik  

do Uchwały Nr XLVI/276/13 

Rady Miejskiej w Kętrzynie 

z dnia 26 marca 2013 r. 

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kętrzyna. 

 

Rozdział 1. 

- Postanowienia ogólne 

§ 1. Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Kętrzyna dotyczące:  

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

a) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania 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, zużytych opon, tekstyliów, a także odpadów zielonych;  

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

publicznego,  

c) 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 w innych 

źródłach,  

b) liczby osób korzystających z tych pojemników; 

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;  

4) 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. 

§ 2. 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  (Dz.U.2012.391 tj.) 

2) nieruchomości - należy przez to rozumieć, zgodnie z art. 46 § 1 kodeksu cywilnego, część powierzchni 

ziemi stanowiącą odrębny przedmiot własności, jak również budynki trwale z gruntem związane lub część 

takich budynków;  

3) właścicielach nieruchomości - należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników 

wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, 

a także inne podmioty władające nieruchomością;  

4) zabudowie jednorodzinnej - należy przez to rozumieć budynki wolno stojące albo budynki w zabudowie 

bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służące zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiące 

konstrukcyjnie samodzielną całość, w których dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali 

mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej 

nieprzekraczającej 30 % powierzchni całkowitej budynku;  

5) zabudowie wielorodzinnej - należy przez to rozumieć budynki wolno stojące, w których wyodrębnione są, 

co najmniej 3 lokale,  
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6) zabudowie zagrodowej - należy przez to rozumieć budynki mieszkalne, gospodarcze i inwentarskie w 

rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych;  

7) punktach selektywnej zbiórki odpadów - stacjonarne miejsca, wyposażone w pojemniki do selektywnej 

zbiórki odpadów;  

8) punktach zbiórki odpadów niebezpiecznych - określane jako PZON, należy przez nie rozumieć stacjonarne 

lub mobilne punkty do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, świadczące usługi na rzecz 

mieszkańców w zakresie przyjmowania resztek farb, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i 

ochrony drewna oraz opakowania po nich, rozpuszczalników, środków czyszczących, substancji do 

wywabiania plam i opakowania po nich, zbiorników po aerozolach, pozostałości po domowych środkach do 

dezynfekcji i dezynsekcji, środków ochrony roślin oraz opakowań po nich, lamp fluorescencyjnych i innych 

odpadów zawierających rtęć, w tym świetlówek, termometrów, przełączników, baterii i akumulatorów, 

zużytych kartridży i tonerów, przepracowanych olei, przeterminowanych lub częściowo wykorzystanych 

leków;  

9) odpadach komunalnych - należy przez to rozumieć 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;  

10) odpadach wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć odpady komunalne, które ze względu na swoje 

rozmiary lub masę nie mogą być zbierane w typowych pojemnikach na odpady;  

11) odpadach zielonych - należy przez to rozumieć stanowiące części roślin odpady komunalne pochodzące z 

pielęgnacji terenów zieleni oraz targowisk, z wyjątkiem odpadów pochodzących z czyszczenia ulic i 

placów;  

12) odpadach opakowaniowych - należy przez to rozumieć opakowania z papieru i tektury, tworzyw 

sztucznych, szkła, metalu, wielomateriałowe;  

13) odpadach budowlanych i rozbiórkowych - należy przez to rozumieć odpady materiałów budowlanych 

pochodzące z remontów i budów;  

14) odpadach niebezpiecznych - należy przez to rozumieć odpady niebezpieczne w rozumieniu ustawy o 

odpadach, a więc np.: baterie, akumulatory, świetlówki, farby, lakiery, rozpuszczalniki, środki do 

impregnacji drewna, oleje mineralne i syntetyczne, benzyny, leki, opakowania po środkach ochrony i 

nawozach, opakowania po aerozolach itp.;  

15) odpadach zmieszanych - należy przez to rozumieć odpady komunalne niepoddane selektywnemu 

zbieraniu;  

16) odpadach biodegradowalnych - należy przez to rozumieć odpady komunalne zielone i odpady kuchenne 

ulegające procesowi biodegradacji, pozbawione odpadów opakowaniowych i niebezpiecznych, 

wyodrębnione i przekazane odbiorcy odpadów;  

17) kompostowniku - należy przez to rozumieć miejsce wyznaczone na nieruchomości do składowania 

odpadów ulegających biodegradacji.  

18) podmiocie odbierającym odpady - należy przez to rozumieć prowadzącego działalność w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności 

regulowanej burmistrza;  

19) harmonogramie - należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie 

miasta ustalony z podmiotem odbierającym odpady;  

20) nieczystościach ciekłych - należy przez to rozumieć ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach 

bezodpływowych;  

21) zbiornikach bezodpływowych - należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia przeznaczone do 

gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania;  

22) zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z 

człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w 

charakterze jego towarzysza;  
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23) zwierzętach gospodarskich - należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów o 

organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;  

24) zwierzętach bezdomnych - należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, 

zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub 

innej osoby, pod której opieką trwale pozostawały. 

Rozdział 2. 

- Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości  

§ 3. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości przez:  

1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do odbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie 

tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;  

2) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej;  

3) utrzymanie w czystości terenu, na którym prowadzona jest zbiórka odpadów oraz jego najbliższego 

otoczenia,  

4) selektywne zbieranie następujących strumieni odpadów komunalnych:  

a) zielone i odpady kuchenne ulegające procesowi biodegardacji;  

b) papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itp.);  

c) odpady opakowaniowe ze szkła w podziałem na szkło bezbarwne i kolorowe;  

d) tworzywa sztuczne i metale;  

e) opakowania wielomateriałowe;  

f) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;  

g) meble i inne odpady wielkogabarytowe;  

h) odpady budowlane i rozbiórkowe;  

i) zużyte opony i tekstylia;  

j) zużyte baterie i akumulatory;  

k) przeterminowane leki;  

l) chemikalia. 

5) przekazywanie odpadów zbieranych selektywnie i odpadów zmieszanych przedsiębiorcy w terminach 

wyznaczonych harmonogramem. 

§ 4. 1. Właściciel nieruchomości ma obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń 

z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, jeśli:  

1) powstały w godzinach nocnych (od 22 do 6) - do 9 rano;  

2) powstały w godzinach od 6 do 22 - w ciągu czterech godzin od momentu ich powstania. 

2. Uprzątnięte błoto, śnieg, lód oraz inne zanieczyszczenia mogą być gromadzone w miejscach 

niepowodujących zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów, a w przypadku braku możliwości takiego 

gromadzenia usunięte z nieruchomości.  

3. Zakazuje się zgarniania błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń na chodnik lub tereny 

zakrzewione.  

4. Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia uprzątnięte z przystanków komunikacyjnych oraz dróg 

publicznych należy gromadzić poza terenem przystanku komunikacyjnego w sposób nieutrudniający 

zatrzymywania się pojazdów oraz wsiadania i wysiadania pasażerów. 

§ 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się przy spełnieniu łącznym 

warunków:  

1) dotyczy nadwozia samochodu;  
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2) czynności wykonywane są na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu 

środków ulegających biodegradacji;  

3) powstające ścieki są odprowadzane do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego. 

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie 

przy spełnieniu łącznym warunków:  

1) dotyczy drobnych napraw;  

2) środowisko nie zostanie zanieczyszczane a powstające odpady będą gromadzone w urządzeniach do tego 

przeznaczonych. 

§ 6. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest utrzymywać czystość i porządek na nieruchomości, w tym 

gromadzić odpady jedynie w przeznaczonych do tego pojemnikach (w tym kompostownikach). 

Rozdział 3. 

- Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich 

utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym  

§ 7. 1. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości m.in. 

przez wyposażenie jej w specjalistyczne pojemniki i kontenery na odpady o odpowiedniej pojemności, 

uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości.  

2. W przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie posiadają możliwości wyposażenia jej w 

odpowiednie pojemniki, obowiązek, o którym mowa w ust. 1 może zostać zrealizowany w drodze 

porozumienia z właścicielem sąsiadującej nieruchomości i po powiadomieniu o tym fakcie podmiotu 

odbierającego odpady.  

3. Przyjmuje się, że średnia ilość odpadów komunalnych wytwarzanych przez statystycznego mieszkańca 

Kętrzyna wynosi rocznie 338 kg. 

§ 8. 1. Odpady komunalne zmieszane należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach wyłącznie do tego 

celu przeznaczonych.  

2. Określa się rodzaje i pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych 

zmieszanych:  

1) pojemność 0,11 m3  

2) pojemność 0,24 m3  

3) pojemność 1,1 m3  

4) pojemność 1,5 m3  

5) pojemniki o pojemności 7 -9 m3 

3. Zabrania się wyrzucania do koszy ulicznych odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw 

domowych lub z działalności gospodarczej. 

§ 9. 1. Odpady komunalne zebrane selektywnie, z zastrzeżeniem ust. 2, należy gromadzić w następujących 

pojemnikach zlokalizowanych w stacjonarnych punktach selektywnej zbiórki odpadów:  

1) niebieskich, z przeznaczeniem na makulaturę o pojemności min. 1,1 m3;  

2) żółtych, z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne - o pojemności min. 1,1 m3;  

3) zielonych, z przeznaczeniem na szkło kolorowe - o pojemności min. 1,1 m3;  

4) białych, z przeznaczeniem na szkło białe - o pojemności min. 1,1 m3;  

5) pomarańczowych z przeznaczeniem na pozostałe zebrane selektywnie, z wyjątkiem zielonych i 

biodegradowalnych oraz wymienionych w ust. 3 pkt 3.13 - o pojemności min.1,1 m3. 

2. W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i wielorodzinnej, w której właściciele zobowiążą się do 

segregacji odpadów należy je zbierać zgodnie z zapisem ust. 1, zaś do zbierania odpadów biodegradowalnych 

stosuje się odpowiednio oznaczone pojemniki o pojemności 110 l - 7 m3  

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 1752



3. Gromadzenie i odbiór pozostałych odpadów komunalnych:  

1) meble i inne odpady wielkogabarytowe - gromadzenie na nieruchomości wytwórcy odpadu, odbiór sprzed 

posesji lub spod altany śmietnikowej;  

2) odpady powstałe w wyniku remontu i modernizacji obiektów na terenie nieruchomości należy zgromadzić:  

a) w specjalnych kontenerach, uniemożliwiających pylenie, zamówionych odpłatnie przez prowadzącego 

remont;  

b) w przypadku niewielkiego remontu, powodującego powstanie ok. 0,01 m3 odpadów, wykonywanego 

bezpośrednio przez właściciela lokalu. Odpady należy zebrać na nieruchomości wytwórcy i przekazać je 

bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów; 

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - gromadzenie na nieruchomości wytwórcy odpadu i przekazanie 

do punktu selektywnego zbierania odpadów;  

4) zużyte opony i tekstylia - gromadzenie na nieruchomości wytwórcy odpadu i przekazanie do punktu 

selektywnego zbierania odpadów;  

5) resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowania po nich - 

gromadzenie na nieruchomości wytwórcy odpadu i przekazanie do punktu selektywnego zbierania 

odpadów;  

6) rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam i opakowania po nich - gromadzenie na 

nieruchomości wytwórcy odpadu i przekazanie do punktu selektywnego zbierania odpadów;  

7) zbiorniki po aerozolach, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji - gromadzenie 

na nieruchomości wytwórcy odpadu i przekazanie do punktu selektywnego zbierania odpadów;  

8) środki ochrony roślin oraz opakowania po nich - gromadzenie na nieruchomości wytwórcy odpadu i 

przekazanie do punktu selektywnego zbierania odpadów;  

9) lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, w tym świetlówki, termometry, przełączniki - 

gromadzenie na nieruchomości wytwórcy odpadu i przekazanie do punktu selektywnego zbierania 

odpadów;  

10) zużyte baterie i akumulatory - gromadzenie na nieruchomości wytwórcy odpadu i przekazanie do punktu 

selektywnego zbierania odpadów;  

11) zużyte kartridże i tonery - gromadzenie na nieruchomości wytwórcy odpadu i przekazanie do punktu 

selektywnego zbierania odpadów;  

12) przepracowane oleje - gromadzenie na nieruchomości wytwórcy odpadu i przekazanie do punktu 

selektywnego zbierania odpadów;  

13) przeterminowane lub częściowo wykorzystane leki - gromadzenie na nieruchomości wytwórcy odpadu i 

przekazanie do punktu selektywnego zbierania odpadów. 

§ 10. 1. Odpady komunalne zmieszane należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach wyłącznie do 

tego celu przeznaczonych, o minimalnej pojemności uwzględniającej częstotliwość opróżniania oraz 

następujące normy:  

1) dla zabudowy jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej - 0,029 m3/ 1 mieszkańca przy czy nie mniej niż 

1 pojemnik o pojemności 0,110 m3;  

2) dla zabudowy wielorodzinnej - 0,029 m3/ 1 mieszkańca;  

3) dla żłobków i przedszkoli oraz szkół wszelkiego typu - 0,003 m3/ 1 dziecko, ucznia (studenta) 

i pracownika;  

4) dla obiektów użyteczności publicznej - 0,11 m3 /10 pracowników;  

5) dla lokali handlowych - 0,04 m3/10 m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik 

0,11 m3 na lokal;  

6) dla punktów handlowych poza lokalem - 0,05 m3/ 1 zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik 

0,11 m3 na każdy punkt;  
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7) dla lokali gastronomicznych - 0,02 m3/ 1miejsce konsumpcyjne;  

8) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej jeden pojemnik 0,11 m3;  

9) dla zakładów produkcyjnych, rzemieślniczych i usługowych, w odniesieniu do pomieszczeń biurowych 

i socjalnych - pojemnik 0,11 m3/10 pracowników;  

10) dla szpitali, internatów, koszar, hoteli, pensjonatów itp. - 0,02 m3/ 1łóżko;  

11) dla ogródków działkowych - 0,02 m3/ 1 działkę w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 5 i 6 oraz w ust. 1 pkt 7 i 8, należy dodatkowo, na zewnątrz 

poza lokalem, ustawić dostateczną liczbę koszy na odpady.*  

3. Odpady komunalne zbierane selektywnie należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach wyłącznie 

do tego celu przeznaczonych, o minimalnej pojemności uwzględniającej częstotliwość opróżniania 

i następujące normy:  

1) dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych - 0,003 m3/ 1 mieszkańca,  

2) dla żłobków i przedszkoli oraz szkół wszelkiego typu - 0,0015 m3/ 1 dziecko, ucznia (studenta) 

i pracownika;  

3) dla obiektów użyteczności publicznej - 0,0015 m3/ 10 pracowników;  

4) dla lokali handlowych - 0,02 m3/ 10 m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik 

0,11 m3 na lokal;  

5) dla punktów handlowych poza lokalem - 0,025 m3/ 1 zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik 

0,11 m3 na każdy punkt;  

6) dla lokali gastronomicznych - 0,01 m3/ 1miejsce konsumpcyjne;  

7) dla zakładów produkcyjnych, rzemieślniczych i usługowych, w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i 

socjalnych - pojemnik 0,05 m3/ 10 pracowników;  

8) dla szpitali, internatów, koszar, hoteli, pensjonatów itp. - 0,01 m3/ 1 łóżko;  

9) dla ogródków działkowych - 0,007 m3/ 1 działkę w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku. 

§ 11. 1. W miejscach publicznych (np. chodniki, place, parki, zieleńce, przystanki autobusowe, dworce itp.) 

drobne odpady komunalne należy gromadzić w koszach o minimalnej pojemności 0,035 m3.  

2. Kosze, o których mowa w ust. 1 należy umieścić na przystankach komunikacji miejskiej i peronach 

dworców kolejowych.  

3. Przy drogach publicznych, ciągach pieszych i w parkach kosze rozmieszcza się w odległości:  

1) nie rzadziej niż 100 m, dla centrum miasta;  

2) nie rzadziej niż 200 m, dla pozostałego terenu. 

§ 12. Zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów:  

1) miejsce gromadzenia odpadów powinno uwzględniać przepisy w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a w przypadku, gdy na danej nieruchomości z przyczyn 

obiektywnych nie można zorganizować miejsca gromadzenia odpadów to inna lokalizacja powinna zostać 

uzgodniona z właścicielem tej nieruchomości;  

2) na terenie nieruchomości pojemniki na odpady należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, widocznym, 

trwale oznaczonym, na wyrównanej, w miarę potrzeb utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed 

zbieraniem się na niej wody i błota, dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego bez konieczności 

otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu 

odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości;  

- dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru 

odpadów zgromadzonych w pojemnikach; 

3) właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywania pojemników na odpady w stanie czystości, dobrym 

stanie technicznym oraz ich okresowego dezynfekowania;  
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4) wyselekcjonowane odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne muszą być wystawione w terminie 

przewidzianym harmonogramem na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości w zabudowie 

jednorodzinnej lub na miejsce wyznaczone przez zarządcę nieruchomości;  

5) zasady rozmieszczania koszy ulicznych określa § 11 niniejszego Regulaminu. 

§ 13.*1. Celem zapewnienia właściwych warunków sanitarnych, porządkowych i technicznych 

pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych:  

1) zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu, 

żużla, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych 

olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów z 

działalności gospodarczej;  

2) zabrania się spalania w pojemnikach jakichkolwiek odpadów oraz umieszczania w nich popiołów i żużli o 

temperaturach mogących spowodować uszkodzenie pojemnika;  

3) do pojemników na papier i zabrania się wrzucać opakowania z zawartością, np. żywnością, wapnem, 

cementem,  

4) do pojemników na opakowania z tworzyw sztucznych zabrania się wrzucać:  

a) opakowania i butelki po olejach i smarach, puszki i pojemniki po farbach i lakierach,  

b) opakowania po środkach chwasto- i owadobójczych. 

2. Odpady wymienione w ust. 1 pkt 3 i ust. 1 pkt. 4 lit a)-b) winny być przekazane bezpośrednio do punktu 

selektywnego zbierania odpadów. 

Rozdział 4. 

- Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych z nieruchomości 

oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego  

§ 14. 1. Odpady komunalne odbierane są:  

1) komunalne zmieszane:  

a) zabudowa jednorodzinna i zagrodowa - odbiór odpadów nie rzadziej niż raz na tydzień przy czym 

odbieranie następować będzie w ten sam dzień tygodnia,  

b) zabudowa wielorodzinna - odbiór odpadów nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu. 

2) odpady zebrane selektywnie - biodegradowalne:  

a) zabudowa jednorodzinna i zagrodowa- odbiór odpadów nie rzadziej niż raz na tydzień, przy czym 

odbieranie następować będzie w ten sam dzień tygodnia,  

b) zabudowa wielorodzinna - odbiór odpadów nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu. 

3) odpady zebrane selektywnie - odpady ze szkła, tworzyw sztucznych, papieru i tektury, metali i opakowań 

wielomateriałowych:  

a) zabudowa jednorodzinna i zagrodowa - odbiór odpadów nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie,  

b) zabudowa wielorodzinna - odbiór odpadów nie rzadziej niż 1 raz na tydzień. 

2. W przypadku podmiotów handlowo-usługowych prowadzących działalność poza budynkami wprowadza 

się obowiązek codziennego usuwania odpadów.  

3. W przypadku nieruchomości, na których organizowane są imprezy okolicznościowe tj. festyny, 

festiwale, jarmarki, dożynki itp., wprowadza się obowiązek usuwania odpadów w trakcie jej trwania, jeżeli 

występuje taka potrzeba oraz niezwłocznie po jej zakończeniu zarówno z nieruchomości wykorzystywanej do 

organizacji imprezy, jak i z terenów przyległych.  

4. Odbieranie odpadów wielkogabarytowych, przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i 

akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 

zużytych opon i tekstyliów odbywać się będzie w punktach selektywnej zbiórki odpadów.  
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5. Odbieranie odpadów, o których mowa w § 9 odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem ustalonym 

przez przedsiębiorcę, z którym gmina zawrze umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów.  

6. Harmonogram, o którym mowa w pkt 5 zostanie przekazany właścicielom nieruchomości, z których 

odbiór ma być dokonywany oraz będzie dostępny na stronie internetowej urzędu. 

§ 15. 1. Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych z nieruchomości powinna uniemożliwiać wypływ 

nieczystości ze zbiornika wynikający z jego przepełnienia.  

2. Ze względu na przeciętną pojemność zbiorników do zbierania nieczystości ciekłych i procesy 

technologiczne oczyszczania ścieków zbiorniki bezodpływowe winny być opróżniane z częstotliwością nie 

rzadszą niż raz na trzy miesiące. 

Rozdział 5. 

- Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego planu gospodarki odpadami  

§ 16. W oparciu o wojewódzki plan gospodarki odpadami podejmowane będą działania, zmierzające do:  

1) objęcia zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych, w tym zbieraniem selektywnym 

100% mieszkańców gminy;  

2) zmniejszenia ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez ich 

składowanie;  

3) zwiększenia poziomu wiedzy mieszkańców gminy i przedsiębiorców dotyczącej gospodarki zużytym 

sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz uregulowań prawnych w tym zakresie,  

4) upowszechnienia systemu zbierania przeterminowanych lekarstw z gospodarstw domowych na obszarze 

całej gminy;  

5) całkowitego wyeliminowania praktyki nielegalnego składowania odpadów. 

Rozdział 6. 

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

uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku  

§ 17. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe:  

1) są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed 

zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku 

publicznego;  

2) są zobowiązane stworzyć warunki uniemożliwiające wydostanie się zwierząt z terenu nieruchomości;  

3) ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.* 

§ 18. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:  

1) w odniesieniu do psów:  

a) w przypadku ras uznawanych za agresywne wyposażenie w kaganiec;  

b) prowadzenie na uwięzi, a psa rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób zagrażającego otoczeniu - 

także w nałożonym kagańcu; 

2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:  

a) stały i skuteczny dozór,  

b) zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi wyłącznie na terenach zielonych do tego przeznaczonych i 

specjalnie oznakowanych, w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich 

zachowaniem, nie dotyczy ono psów ras uznanych za agresywne;  

c) 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 dostęp osób trzecich;  
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d) 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.; nieczystości te, umieszczone w 

szczelnych, nie ulegających szybkiemu rozkładowi torbach, mogą być deponowane w komunalnych 

urządzeniach do zbierania odpadów; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z 

psów przewodników - postanowienie to nie dotyczy osób o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz 

osób niewidomych, korzystających z psów przewodników.  

e) przewożenie psów środkami komunikacji publicznej na smyczy i w kagańcu, a innych zwierząt w klatce 

lub na smyczy lub w inny sposób określony przez przewoźnika. 

Rozdział 7. 

- Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

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

nieruchomościach  

§ 19. 1. Wprowadza się zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich:  

1) na terenach nieruchomości położonych na następujących ulicach: Bałtycka - do Ronda Solidarności, 

Bolesława Chrobrego, Bydgoska, Cmentarna, Ignacego Daszyńskiego, Ludwiga Diehla, Dworcowa, 

Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Gdańska, Plac Grunwaldzki, Harcerska, Jaśminowa, Kaszubska, 

Kazimierza Wielkiego, Klonowa, Kołobrzeska, Mikołaja Kopernika, Tadeusza Kościuszki, Królowej Bony, 

Królowej Jadwigi, Krótka, Kwiatowa, Jerzego Lanca, Leśna, Władysława Łokietka, Adama Mickiewicza, 

Miejska, Romualda Mielczarskiego, Stanisława Moniuszki, Obrońców Westerplatte, Ludwika Osińskiego, 

Parkowa, Piastowska, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego, Pionierska, Piwna, Pocztowa, Powstańców 

Warszawy, Różana, Rybna, Rycerska, Sadowa, Generała Władysława Sikorskiego, Juliusza Słowackiego, 

Plac Słowiański, Spacerowa, Staromiejska, Andrzeja Struga, Szkolna, Szpitalna, Romualda Traugutta, 

Urocza, Warmińska, Wileńska, Stanisława Wyspiańskiego, Zamkowa, Plac Zamkowy, Zielona, Zjazdowa;  

2) na nieruchomościach sąsiadujących z pasem drogowym następujących ulic: Fryderyka Chopina, Marii 

Curie-Skłodowskiej, Michała Kajki, Bolesława Limanowskiego, Mazowiecka, Mazurska, Ogrodowa, 

Mikołaja Reja. 

2. Ponadto wprowadza się zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich na wszystkich terenach 

zabudowanych budynkami wielorodzinnymi, a na nieruchomościach objętych zabudową jednorodzinną nie 

wymienionych w ust. 1 dopuszcza się utrzymanie jedynie drobiu na potrzeby własne gospodarstwa domowego 

pod warunkiem posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających 

wymogi wg ustawy Prawo budowlane.  

3. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej a nie przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 

dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:  

1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do utrzymywania zwierząt spełniających wymogi 

według ustawy Prawo budowlane,  

2) przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych,  

3) selektywnego zbierania innych odpadów, w sposób nie stwarzający zagrożenia epidemiologicznego „lub 

uciążliwości dla użytkowników sąsiednich nieruchomości”*. 

Rozdział 8. 

- Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania  

§ 20. Obowiązkową deratyzację przeprowadza się w częściach wspólnych budynków wielolokalowych oraz 

w budynkach użyteczności publicznej w terminach od 15 marca do 15 kwietnia oraz od 15 października do 

15 listopada.  

§ 21. Właściciele nieruchomości mają obowiązek umożliwić upoważnionym służbom przeprowadzenie 

kontroli w zakresie wykonania obowiązku, o którym mowa w § 20. 

 

______________ 

* Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 

  - PN.4131.304.2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. 
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