
 

 

UCHWAŁA NR XXVIII/172/17 

RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU 

z dnia 31 maja 2017 r. 

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

i Miasta Bisztynek” 

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 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bartoszycach, Rada Miejska w Bisztynku uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Bisztynek”, 

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XVI/106/16 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie 

uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Bisztynek” (Dz. Urz. 

Woj. Warm.-Maz. z 2016 r., poz. 2986). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bisztynka. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia. 

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

Zbigniew Drozdowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 19 czerwca 2017 r.

Poz. 2737



Załącznik do uchwały Nr XXVIII/172/17 

Rady Miejskiej w Bisztynku 

z dnia 31 maja 2017 r. 

 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU 

NA TERENIE GMINY I MIASTA BISZTYNEK 

Rozdział I. 

Postanowienia ogólne. 

§ 1. Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Bisztynek 

w zakresie określonym w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 250). 

Rozdział II. 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości. 

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

poprzez: 

1. Zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych do pojemników i worków 

służących do ich gromadzenia w sposób opisany w niniejszym Regulaminie oraz wskazanie miejsca jako 

punktu odbioru odpadów dla przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne, 

2. Wyposażenie nieruchomości w opisane w niniejszym Regulaminie w Rozdziale III pojemniki i worki 

odpowiadające obowiązującym normom o odpowiedniej pojemności służące do zbierania odpadów 

komunalnych oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym 

i technicznym, 

3. Prowadzenie selektywnego zbierania i przekazywanie przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne, 

w sposób opisany w niniejszym Regulaminie, następujących rodzajów odpadów: 

1) papier i tektura (w tym opakowania), 

2) tworzywa sztuczne i metal (w tym opakowania), 

3) opakowania wielomateriałowe, 

4) szkło  i odpady opakowaniowe ze szkła, 

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

6) zużyte baterie i akumulatory, 

7) przeterminowane leki i chemikalia, 

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

9) zużyte opony, 

10) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, 

11) odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone, 

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

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250), 

4. Zbieranie odpadów komunalnych zbieranych selektywnie w sposób gwarantujący ich niezmieszanie 

z innymi rodzajami odpadów zbieranych selektywnie oraz ze zmieszanymi odpadami komunalnymi, 

5. Przekazywanie odpadów zmieszanych i odpadów zbieranych selektywnie przedsiębiorcy odbierającemu 

odpady komunalne w terminach wyznaczonych harmonogramem odbioru odpadów komunalnych, 

6. Gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych, 

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 2737



7. Zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne zgodnie obowiązującymi przepisami o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach, obowiązującymi przepisami o odpadach lub opakowań i odpadach 

opakowaniowych. 

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości nieposiadający własnego pojemnika do zbierania zmieszanych odpadów 

komunalnych i odpadów komunalnych zbieranych selektywnie mogą wydzierżawić pojemnik od 

przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne lub od podmiotu prowadzącego tego typu działalność; 

2. Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali prowadzić selektywną zbiórkę odpadów ulegających 

biodegradacji i zielonych mogą korzystać z przydomowego kompostownika. 

§ 4. 1. W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obierane będą od właścicieli 

nieruchomości Gminy i Miasta Bisztynek zgodnie z niniejszym Regulaminem następujące rodzaje odpadów 

komunalnych, z zastrzeżeniem ust. 2: 

1) zmieszane odpady komunalne, 

2) papier i tektura (w tym opakowania), 

3) tworzywa sztuczne i metal (w tym opakowania), 

4) opakowania wielomateriałowe, 

5) szkło  i odpady opakowaniowe ze szkła, 

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

7) zużyte baterie i akumulatory, 

8) przeterminowane leki i chemikalia, 

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

10) zużyte opony, 

11) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, 

12) odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone, 

2. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 12 w dniu odbioru wyznaczonym 

harmonogramem odbioru odpadów należy wystawić w odpowiednich pojemnikach lub workach na chodnik lub 

ulicę przed wejściem na teren nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej lub w miejsce 

wyznaczone przez zarządcę nieruchomości na terenie zabudowy wielorodzinnej, w sposób umożliwiający 

pracownikom przedsiębiorcy odbierającego odpady opróżnienie pojemników bez narażenia na szkodę ludzi 

i mienia. 

3. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 pkt 6, 9, 10 w dniu odbioru wyznaczonym 

harmonogramem odbioru odpadów należy wystawić na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren 

nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej lub w miejsce wyznaczone przez zarządcę 

nieruchomości na terenie zabudowy wielorodzinnej, w sposób umożliwiający pracownikom przedsiębiorcy 

odbierającego odpady opróżnienie pojemników bez narażenia na szkodę ludzi i mienia. 

4. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 pkt 7, 8 w dniu odbioru wyznaczonym harmonogramem 

odbioru odpadów należy umieścić w szczelnie zamkniętych opakowaniach w sposób uniemożliwiający 

wydostanie się odpadów i substancji na zewnątrz podczas transportu i przekazać bezpośrednio pracownikom 

przedsiębiorcy odbierającemu odpady w sposób nienarażający na szkodę ludzi i mienia. 

5. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 pkt 11 w dniu odbioru wyznaczonym harmonogramem lub 

w terminie uzgodnionym z przedsiębiorcą odbierającym odpady powinny być umieszczane w pojemnikach 

przeznaczonych na tego typu odpady w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu przedsiębiorcy odbierającego 

odpady oraz w sposób umożliwiający pracownikom przedsiębiorcy odbierającego odpady opróżnienie 

pojemników bez narażenia na szkodę ludzi i mienia. Właściciel nieruchomości winien odpowiednio wcześniej 

zamówić odpowiedni pojemnik u przedsiębiorcy, co umożliwi odbiór tych odpadów zgodnie 

z harmonogramem odbioru odpadów. 

§ 5. Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń 

z części nieruchomości służących do użytku publicznego. 
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§ 6. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod warunkiem: 

1) na terenie nieruchomości nie przeznaczonej do użytku publicznego; 

2) odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego; 

3) na nieruchomościach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych 

i specjalnie oznaczonych; 

4) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu 

środków ulegających biodegradacji. 

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

pod warunkiem gromadzenia powstających odpadów w pojemnikach do tego przeznaczonych w sposób 

umożliwiający ich usunięcie i zagospodarowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

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

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

w tym gromadzenia odpadów w odpowiednich pojemnikach lub workach, a także gromadzenia odpadów 

ulegających biodegradacji i zielonych w przydomowych kompostownikach zgodnie z deklaracją 

gospodarowania tymi odpadami we własnym zakresie. 

Rozdział III. 

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych urządzeń i ich 

utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. 

§ 8. 1. Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie 

nieruchomości oraz na drogach publicznych: 

1) pojemniki na odpady o pojemności 120 l, 

2) pojemniki na odpady o pojemności  240 l, 

3) pojemniki na odpady o pojemności 1100 l, 

4) pojemniki (KP 5, KP 7, KP 10) o pojemności od 5 do 10 m
3
, 

5) worki z tworzywa sztucznego oznaczone odpowiednimi kolorami lub opisane w sposób widoczny 

i czytelny w stosunku do każdego rodzaju odpadu selektywnie zbieranego, o pojemności od 60 l do 240 l, 

6) kosze uliczne o pojemności od 40 l do 90 l, 

2. Odpady komunalne zmieszane należy gromadzić w pojemnikach wyłącznie do tego celu przeznaczonych 

o pojemności od 120 l do 1100 l; 

3. Odpady komunalne zebrane selektywnie należy gromadzić w pojemnikach o pojemności od 120 l do 

1100 l lub workach o pojemności od 60 l do 240 l wyłącznie do tego celu przeznaczonych, oznaczonych 

odpowiednimi kolorami lub opisanych w sposób widoczny i czytelny w stosunku do każdego rodzaju odpadu 

selektywnie zbieranego w tym: 

1) niebieski z przeznaczeniem na papier i tekturę; 

2) żółty z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne w tym opakowania wielomateriałowe i metale; 

3) zielony/biały z przeznaczeniem na szkło bezbarwne i kolorowe w tym opakowań ze szkła 

4) brązowy z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające 

biodegradacji oraz odpady zielone; 

4. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy gromadzić na terenie nieruchomości w pojemnikach lub 

kontenerach o pojemności od 1100 l do 7 m 
3
;  

5. W miejscach publicznych (np. chodniki, przystanki autobusowe, itp.) drobne odpady komunalne należy 

gromadzić w koszach o pojemności od 30 l do 90 l. 

§ 9. 1. Określa się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania odpadów na terenie 

nieruchomości, zmieszanych odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych - 

w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej - jeżeli z takiego pojemnika korzysta: 
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1) od 1 do 4 osób włącznie – pojemnik o pojemności 120 l, 

2) od 5 do 6 osób włącznie – pojemnik o pojemności 240 l, 

3) od 7 do 8 osób włącznie – pojemniki o pojemności 240 l i 120 l, 

4) powyżej 9 do 10 osób włącznie - pojemnik o pojemności 1100 l, 

2. Ust. 1 stosuje się odpowiednio do właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej 

i zagrodowej, jeżeli z pojemnika przeznaczonego do zbierania odpadów korzysta więcej osób, niż określono 

w poszczególnych punktach ust. 1. 

§ 10. 1. Określa się minimalną pojemność pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów 

na terenie nieruchomości, selektywnie zebranych odpadów komunalnych (papier i tektura, szkło bezbarwne 

i kolorowe w tym opakowania ze szkła, tworzywa sztuczne w tym opakowania wielomateriałowe i metale, 

odpady ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone) dla 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych - w zabudowie jednorodzinnej lub zagrodowej - jeżeli z takiego 

pojemnika lub worka korzysta: 

1) od 1 do 4 osób włącznie – pojemnik o pojemności 120 l lub worek o pojemności 60 l; 

2) od 5 do 6 osób włącznie – pojemnik o pojemności 240 l, lub worek o pojemności 120 l; 

3) od 7 do 8 osób włącznie – pojemniki o pojemności 240 l i 120 l, lub worek o pojemności 120 l i 60 l; 

4) powyżej 9 do 10 osób włącznie - pojemnik o pojemności 1100 l, lub worek o pojemności 240 l i 120 l. 

2. Ust. 1 stosuje się odpowiednio do właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej 

i zagrodowej, jeżeli z pojemnika przeznaczonego do zbierania odpadów korzysta więcej osób, niż określono 

w poszczególnych punktach ust. 1. 

3. Określa się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania odpadów na terenie 

nieruchomości, selektywnie zebranych odpadów komunalnych (odpadów rozbiórkowych i budowlanych) dla 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych – zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, niezależnie od liczby osób 

korzystających – co najmniej jeden pojemnik o pojemności 1100 l. 

§ 11. 1. Określa się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania odpadów na terenie 

nieruchomości, zmieszanych odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych – 

w zabudowie wielorodzinnej, jeżeli z takiego pojemnika korzysta: 

1) nie mniej niż 10 do 15 osób włącznie – o pojemności 2 x 240 l, 

2) od 16 do 25 osób włącznie – o pojemności 1100 l, 

3) od 26 do 40 osób –  o pojemności 1100 l i 240 l, 

2. Ust. 1 stosuje się odpowiednio do właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie 

wielorodzinnej, jeżeli z pojemnika przeznaczonego do zbierania odpadów korzysta więcej osób, niż określono 

w poszczególnych punktach ust. 1. 

3. Dopuszcza się stosowanie innych pojemników do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych, niż 

zostały określone w ust. 1, przy zachowaniu minimalnej pojemności określonej w tym ustępie. 

§ 12. 1. Określa się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenie 

nieruchomości, selektywnie zebranych odpadów komunalnych (papier i tektura, szkło bezbarwne i kolorowe 

w tym opakowania ze szkła, tworzywa sztuczne w tym opakowania wielomateriałowe i metale, odpady 

ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone) dla 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych - w zabudowie wielorodzinnej - jeżeli z takiego pojemnika korzysta: 

1) nie mniej niż 10 do 15 osób włącznie – o pojemności 240 l, 

2) od 16 do 25 osób włącznie – o pojemności 1100 l, 

3) od 26 do 40 osób –  o pojemności 1100 l i 240 l, 

2. Ust. 1 stosuje się odpowiednio do właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie 

wielorodzinnej, jeżeli z pojemnika przeznaczonego do zbierania odpadów korzysta więcej osób, niż określono 

w poszczególnych punktach ust. 1. 
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3. Określa się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania odpadów na terenie 

nieruchomości, selektywnie zebranych odpadów komunalnych (odpadów rozbiórkowych i budowlanych) dla 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych – w zabudowie wielorodzinnej, niezależnie od liczby osób 

korzystających – co najmniej jeden pojemnik  KP 5 o pojemności 5 m
3
. 

§ 13. 1. Określa się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenie 

nieruchomości, zmieszanych odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, jeżeli z takiego pojemnika korzysta: 

1) nie więcej niż 5 osób – o pojemności 120 l, 

2) od 6 do 10 osób włącznie – o pojemności 240 l, 

3) od 11 do 20 osób –  o pojemności 1100 l. 

2. Ust. 1 stosuje się odpowiednio do właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, 

jeżeli z pojemnika przeznaczonego do zbierania odpadów korzysta więcej osób, niż określono 

w poszczególnych punktach ust. 1. 

3. Dopuszcza się stosowanie innych pojemników do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych, niż 

zostały określone w ust. 1, przy zachowaniu minimalnej pojemności określonej w tym ustępie. 

§ 14. 1. Określa się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenie 

nieruchomości, selektywnie zebranych odpadów komunalnych (papier i tektura, szkło bezbarwne i kolorowe 

w tym opakowania ze szkła, tworzywa sztuczne w tym opakowania wielomateriałowe i metale, odpady 

ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone) dla 

właścicieli, na których nie zamieszkują mieszkańcy, jeżeli z takiego pojemnika korzysta: 

1) nie więcej niż 5 osób – o pojemności 120 l, 

2) od 6 do 10 osób włącznie – o pojemności 240 l, 

3) od 11 do 20 osób –  o pojemności 1100 l. 

2. Ust. 1 stosuje się odpowiednio do właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, 

jeżeli z pojemnika przeznaczonego do zbierania odpadów korzysta więcej osób, niż określono 

w poszczególnych punktach ust. 1. 

3. Określa się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania odpadów na terenie 

nieruchomości, selektywnie zebranych odpadów komunalnych (odpadów rozbiórkowych i budowlanych) dla 

właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, co najmniej jeden pojemnik 1100 l. 

§ 15. § 10–14 stosuje się odpowiednio do określenia minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych 

do zbierania odpadów na terenie nieruchomości, zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie 

zebranych odpadów komunalnych (papier i tektura w tym opakowania wielomateriałowe, szkło bezbarwne 

i kolorowe w tym opakowania ze szkła, tworzywa sztuczne i metale, odpady ulegające biodegradacji w tym 

odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone, odpadów rozbiórkowych i budowlanych) 

dla właścicieli nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości zamieszkałe, a w części niezamieszkałe 

(mieszane). 

§ 16. 1. Określa się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania na terenie 

nieruchomości, zmieszanych odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, prowadzących gastronomiczną lun hotelarską działalność gospodarczą, jeżeli z takiego pojemnika 

korzysta: 

1) nie więcej niż 5 osób – o pojemności 120 l, 

2) od 6 do 15 osób włącznie – o pojemności 240 l, 

3) od 16 do 40 osób –  o pojemności 1100 l. 

2. Ust. 1 stosuje się odpowiednio do właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, 

jeżeli z pojemnika przeznaczonego do zbierania odpadów korzysta więcej osób, niż określono 

w poszczególnych punktach ust. 1. 

3. Dopuszcza się stosowanie innych pojemników do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych, niż 

zostały określone w ust. 1, przy zachowaniu minimalnej pojemności określonej w tym ustępie. 
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§ 17.  § 14 stosuje się odpowiednio do określenia minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do 

zbierania odpadów na terenie nieruchomości, selektywnie zebranych odpadów komunalnych (papier i tektura, 

szkło bezbarwne i kolorowe w tym opakowania ze szkła, tworzywa sztuczne w tym opakowania 

wielomateriałowe i metale, odpady ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające 

biodegradacji oraz odpady zielone, odpadów rozbiórkowych i budowlanych) dla właścicieli nieruchomości, 

które w części stanowią nieruchomości zamieszkałe, a w części niezamieszkałe (mieszane). 

§ 18. Określa się minimalną pojemność koszy ulicznych przeznaczonych do zbierania zmieszanych 

odpadów komunalnych na drogach publicznych: 

1) w terenie niezabudowanym – o pojemności 40 l, usytuowane w odległości co najmniej 2 km od kolejnego 

kosza, 

2) w terenie zabudowanym – od 40 l do 90 l, usytuowane w odległości od 100 do 300 m od kolejnego kosza. 

§ 19. Określa się zasady rozmieszania pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych: 

1. Na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi odpadami 

komunalnymi należy ustawić w miejscu wyodrębnionym, widocznym, dostępnym dla podmiotu wywożącego 

odpady. 

2. W dniu odbioru odpadów komunalnych zgodnym z harmonogramem odbioru odpadów właściciel 

nieruchomości zobowiązany jest udostępnić pojemniki i worki przeznaczone do zbierania odpadów 

komunalnych dla podmiotu odbierającego odpady poprzez wystawienie ich na chodnik lub ulicę przez 

wejściem na teren nieruchomości lub w miejscu wyodrębnionym umożliwiającym odebranie odpadów 

w sposób niezakłócający ruchu komunikacyjnego oraz uniemożliwiający narażenie na szkodę ludzi i mienia. 

3. Dopuszcza się w wyjątkowych sytuacjach, na nieruchomościach, do których dojazd samochodu 

odbierającego odpady jest trudnodostępny, po uzgodnieniu właściciela nieruchomości z przedsiębiorcą 

odbierającym odpady, w dniu odbioru odpadów komunalnych zgodnym z harmonogramem odbioru odpadów, 

odbiór odpadów z miejsca położonego przy drodze, którą porusza się samochód podmiotu odbierającego 

odpady komunalne. 

4. Miejsca publiczne takie jak: drogi publiczne, przystanki autobusowe, place zabaw, tereny rekreacyjne są 

przez właścicieli nieruchomości lub przedsiębiorców użytkujących tereny komunikacji publicznej 

obowiązkowo wyposażone w zamocowane na stałe kosze uliczne. 

§ 20. 1. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie 

sanitarnym (mycie, czyszczenie nie rzadziej niż raz na 3 miesiące), naprawy lub konserwacji, nie rzadziej niż 

raz na rok lub każdorazowo po stwierdzeniu takiej konieczności. 

2. Worki do zbierania odpadów powinny być zabezpieczone przez właściciela nieruchomości przed 

zwierzętami i innymi czynnikami mogącymi doprowadzić do ich uszkodzenia oraz zanieczyszczenia terenu do 

momentu zabrania ich przez podmiot uprawniony. 

Rozdział IV. 

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych 

z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego. 

§ 21. 1. Odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, będzie prowadzone: 

1) w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej – co najmniej raz na dwa tygodnie; 

2) w zabudowie wielorodzinnej – co najmniej raz na tydzień. 

2. Odbieranie odpadów komunalnych selektywnie zebranych od właścicieli nieruchomości, będzie 

prowadzone: 

1) w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej: 

a) papieru i tektury – co najmniej raz w miesiącu; 

b) tworzyw sztucznych w tym opakowań wielomateriałowych i metali – co najmniej raz w miesiącu; 

c) szkła w tym opakowań ze szkła – co najmniej raz w miesiącu; 
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d) odpadów ulegających biodegradacji w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji oraz 

odpadów zielonych – co najmniej raz na dwa tygodnie. 

2) w zabudowie wielorodzinnej: 

a) papieru i tektury – co najmniej raz na dwa tygodnie; 

b) tworzyw sztucznych w tym opakowań wielomateriałowych i metali – co raz na dwa tygodnie; 

c) szkła w tym opakowań ze szkła – co najmniej raz na dwa tygodnie; 

d) odpadów ulegających biodegradacji w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji oraz 

odpadów zielonych – co najmniej raz na tydzień. 

3. Odbieranie odpadów komunalnych selektywnie zebranych od właścicieli nieruchomości, będzie 

prowadzone: 

1) Mebli i innych odpadów wielkogabarytowych – co najmniej raz na rok bezpośrednio z nieruchomości oraz 

na bieżąco w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w dniach i godzinach jego pracy; 

2) Przeterminowanych leków - co najmniej raz na rok bezpośrednio z nieruchomości, na bieżąco w Punkcie 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w dniach i godzinach jego pracy oraz w wyznaczonych 

aptekach w godzinach ich pracy; 

3) Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów, chemikaliów oraz 

zużytych opon – co najmniej raz w roku bezpośrednio z nieruchomości, na bieżąco w Punkcie 

Selektywnego Zbierania Odpadów w dniach i godzinach jego pracy, a także w punktach ich sprzedaży 

w godzinach ich pracy; 

4) Odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych 

robót niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót – co najmniej 

raz w roku oraz na bieżąco w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów w dniach i godzinach jego pracy. 

4. Odbieranie odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego będzie 

prowadzone: 

1) Odpady komunalne zmieszane – co najmniej raz w tygodniu z zastrzeżeniem pkt 3,4, 

2) Odpady komunalne selektywnie zebrane – co najmniej raz na dwa tygodnie z zastrzeżeniem pkt 3,4, 

3) Niezależnie od częstotliwości odbioru odpadów określonej w pkt 1 i 2, zarządzający terenem obowiązany 

jest nie dopuścić do przepełnienia koszy ulicznych i wysypywania odpadów na ziemię 

4) Odbieranie odpadów komunalnych ze świetlic wiejskich – co najmniej raz w miesiącu 

5. Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych odbywać się będzie zgodnie 

z harmonogramem odbioru odpadów ustalonym z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od 

właścicieli nieruchomości. 

6. Harmonogram odbioru odpadów zostanie przekazany właścicielom nieruchomości zamieszkałych oraz 

będzie dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bisztynku 

§ 22. 1. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia 

nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości. 

2. Właściciele nieruchomości, ze względu na ograniczoną pojemność zbiorników do gromadzenia 

nieczystości ciekłych i procesy technologiczne oczyszczania ścieków, obowiązani są do pozbywania się 

nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych z terenu nieruchomości, co najmniej raz na dwa 

miesiące z zastrzeżeniem ust. 1 

Rozdział V. 

Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. 

§ 23. 1. Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie właściwego postępowania 

z odpadami, w tym propagowania selektywnej zbiórki odpadów. 
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2. Odpady ulegające biodegradacji powstające w gospodarstwach domowych powinny być w miarę 

możliwości wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie i na własne potrzeby poprzez 

kompostowanie w przydomowych kompostownikach. 

  

Rozdział VI. 

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

uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. 

§ 24. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do zachowania bezpieczeństwa i środków 

ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed 

zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego; 

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy zobowiązani są trzymać je na terenie swojej 

nieruchomości oraz zobowiązane są stworzyć warunki uniemożliwiające samodzielne wydostanie się zwierząt 

z terenu nieruchomości; 

3. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, są obowiązani oznakowania tabliczką 

ostrzegawczą bramy lub furtki wejściowej na teren ogrodzonej posesji, na której trzymane jest zwierzę mogące 

stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego; 

4. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest możliwe po spełnieniu następujących warunków: 

1) właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a psy ras dużych 

i olbrzymich bądź uznanych za agresywne lub zachowujące się w sposób agresywny – na smyczy i w 

kagańcu oraz wyłącznie przez osoby dorosłe, 

2) zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu, w miejscach mało 

uczęszczanych przez ludzi i tylko wtedy, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej 

kontroli nad jego zachowaniem. 

5. Ust. 4 stosuje się odpowiednio do innych zwierząt domowych mogących stanowić zagrożenie dla ludzi. 

6. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych 

przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku. 

Rozdział VII. 

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. 

§ 25. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane 

pod warunkiem: 

1) posiadania budynków gospodarskich lub ogrodzonych wybiegów przeznaczonych do utrzymywania 

zwierząt spełniających wymogi odrębnych przepisów, 

2) przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych, 

3) zapewnienia gromadzenie i usuwania powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób 

zgodny z wymogami uchwały, 

2. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, 

oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod tereny mieszkaniowe, a także 

takich, na których rozpoczęto inwestowanie zgodne z tymi planami oraz w obrębie istniejącej zabudowy 

budynkami mieszkalnymi. 

Rozdział VIII. 

Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania. 

§ 26. 1. Wprowadza się obowiązek przeprowadzenia, co najmniej dwa razy w roku, deratyzacji na terenie 

gminy Bisztynek w miesiącach: kwiecień oraz od października do listopada. 

2. Obowiązkowej deratyzacji podlegają wszystkie obiekty na terenie gminy Bisztynek: budynki 

mieszkalne, obiekty użyteczności publicznej, zabudowania gospodarcze, sklepy, warsztaty, itp. 
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