
 

 

UCHWAŁA NR XVI/85/2020 

RADY GMINY GODKOWO 

z dnia 24 czerwca 2020 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Godkowo 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 713) oraz art. 4, ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) po zaopiniowaniu przez Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Elblągu 

Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Godkowo” stanowiący 

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała nr XVIII/85/2016 Rady Gminy Godkowo z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie 

uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Godkowo” oraz uchwała 

nr XXV/125/2017 Rady Gminy Godkowo z dnia 9 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XVIII/85/2016 Rady 

Gminy Godkowo z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie gminy Godkowo”. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godkowo. 

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

Warmińsko-Mazurskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy Godkowo 

Tomasz Borkowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 5 sierpnia 2020 r.

Poz. 3342



Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr XVI/85/2020 

Rady Gminy Godkowo 

z dnia 24 czerwca 2020 r. 

 

REGULAMIN  

utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Godkowo 
 

ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy w zakresie 

określonym w art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 2010). 

 

ROZDZIAŁ II 

Wymagania w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych 

§ 2 

Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących rodzajów 

odpadów komunalnych: 

1. papier; 

2. szkło; 

3. metale;  

4. tworzywa sztuczne; 

5. odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 

6. bioodpady;  

7. przeterminowane leki;  

8. igły i strzykawki; 

9. tekstylia i odzież; 

10. chemikalia;  

11. zużyte baterie i akumulatory; 

12. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;  

13. meble i inne odpady wielkogabarytowe;  

14. odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne; 

15. zużyte opony; 

16. popiół z palenisk domowych. 

§ 3 

1. Określa się szczegółowy sposób postępowania z odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na 

której zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej oraz na terenie nieruchomości, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz na terenie nieruchomości, na których znajdują 

się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - 

w systemie „u źródła”: 
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1)  frakcję odpadów „Papier”, w skład której wchodzą odpady z papieru, w tym tektury, odpady 

opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, zbiera się w workach lub pojemnikach 

koloru niebieskiego oznaczonych napisem „Papier”, 

2) frakcję odpadów „Szkło”, w skład której wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze 

szkła, zbiera się w workach lub pojemnikach koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło”, 

3) frakcję odpadów „Metale i tworzywa sztuczne”, w skład których wchodzą odpady metali, w tym 

odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw 

sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, zbiera się w workach lub pojemnikach 

koloru żółtego oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne”, 

4) frakcję odpadów „Bio”, w skład której wchodzą bioodpady, zbiera się w workach lub pojemnikach 

koloru brązowego oznaczonych napisem „Bio”, 

5) frakcję odpadów „Niesegregowane - zmieszane odpady komunalne”, w skład których wchodzą 

pozostałe po segregacji odpady komunalne nie będące odpadami niebezpiecznymi, zbiera się 

w pojemnikach/workach koloru czarnego oznaczonych napisem „Zmieszane”; 

6) popiół z palenisk domowych należy gromadzić w niepalnym pojemniku oznaczonym napisem 

„Popiół”; 

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny gromadzi się luzem w miejscu gromadzenia odpadów; 

8) meble i inne odpady wielkogabarytowe gromadzi się luzem w miejscu gromadzenia odpadów. 

2. W przypadku nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe 

lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe odpady, o których 

mowa w ust. 1 należy przekazać uprawnionemu przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne, 

w terminach odbioru tych odpadów.  

3. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

odpady, o których mowa w ust. 1 pkt 1) - 5) należy przekazać uprawnionemu przedsiębiorcy 

odbierającemu odpady komunalne, w terminach odbioru tych odpadów. W przypadku odpadów, o których 

mowa w pkt 6) - 8) właściciele nieruchomości niezamieszkałych mają obowiązek przekazać odpady do 

uprawnionej instalacji odbioru odpadów we własnym zakresie.  

4. Odpady, o których mowa w ust.1. pkt 7) i 8) muszą być wystawione na chodnik lub ulicę przed wejściem na 

teren w dniu przewidzianym do ich odbioru. 

5. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy gromadzić w kontenerach i workach przeznaczonych do tego typu 

odpadów i przekazywać uprawnionemu podmiotowi w uzgodnionym terminie. 

6.  Pozostałe odpady z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki 

letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe mogą być 

przekazywane we własnym zakresie do wyznaczonych miejsc gromadzenia tych odpadów w punktach 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, na zasadach określonych w § 5 ust. 1. i 2.  

 

§ 4 

1. Określa się szczegółowy sposób postępowania z odpadami komunalnymi co do nieruchomości zabudowanej 

budynkami wielolokalowymi w systemie w tzw. „gniazdach”: 

1) frakcję odpadów „Papier”, w skład której wchodzą odpady z papieru, w tym tektury, odpady 

opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, zbiera się w pojemnikach koloru 

niebieskiego oznaczonych napisem „Papier”, 

2) frakcję odpadów „Szkło”, w skład której wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze 

szkła, zbiera się w pojemnikach koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło”, 

3) frakcję odpadów „Metale i tworzywa sztuczne”, w skład których wchodzą odpady metali, w tym odpady 

opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw 

sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, zbiera się w pojemnikach oznaczonych 

napisem „Metale i tworzywa sztuczne”, 
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4) frakcję odpadów „Bio”, w skład której wchodzą bioodpady, zbiera się w pojemnikach koloru brązowego 

oznaczonych napisem „Bio”, 

5) frakcję odpadów „Niesegregowane - zmieszane odpady komunalne”, w skład których wchodzą pozostałe 

po segregacji odpady komunalne nie będące odpadami niebezpiecznymi, zbiera się 

w pojemnikach/workach koloru czarnego oznaczonych napisem „Zmieszane”; 

6) popiół z palenisk domowych należy gromadzić w niepalnym pojemniku oznaczonym napisem „Popiół”; 

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny gromadzi się luzem w miejscu gromadzenia odpadów; 

8) meble i inne odpady wielkogabarytowe gromadzi się luzem w miejscu gromadzenia odpadów. 

2. Odpady, o których mowa w ust.1. pkt 7) i 8) muszą być wystawione na chodnik lub ulicę przed wejściem na 

teren w dniu przewidzianym do ich odbioru. 

3. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy gromadzić w kontenerach i workach przeznaczonych do tego typu 

odpadów i przekazywać uprawnionemu podmiotowi w uzgodnionym terminie.  

4.  Pozostałe odpady pochodzące z lokali mieszkalnych w budynkach wielolokalowych mogą być 

przekazywane we własnym zakresie do wyznaczonych miejsc gromadzenia tych odpadów w punktach 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, na zasadach określonych w § 5 ust. 1. i 2.  

 

§ 5 

Wymagania w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkty 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

1. Ustala się rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych przez punkty selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych: 

1) przeterminowane leki, 

2) chemikalia, 

3) zużyte baterie i akumulatory, 

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

6) zużyte opony, 

7) bioodpady,  

8) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, 

9) papier, 

10) szkło, 

11) metale, 

12) tworzywa sztuczne, 

13) igły i strzykawki, 

14) odpady niebezpieczne, 

15)tekstylia i odzież,  

16) popiół z palenisk domowych, 

17) odpady opakowaniowe wielomateriałowe. 

2. Dopuszcza się inne sposoby indywidualnego pozbywania się odpadów komunalnych: 

1) przeterminowane leki można oddać w aptece posiadającej odpowiedni do tego celu pojemnik, 

2) zużyte baterie i akumulatory można oddać w punkcie handlowym posiadającym odpowiedni do tego celu 

pojemnik, 
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3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddać do wyspecjalizowanego punktu zbierania 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub w punkcie handlowym przy zakupie nowego, 

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe można oddać do wyspecjalizowanego punktu zbierania tych 

odpadów lub w punkcie handlowym przy zakupie nowych, 

5) zużyte opony można oddać do wyspecjalizowanego punktu zbierania tych odpadów lub w punkcie 

handlowym przy zakupie nowych, 

6) tekstylia i odzież można oddać do punktów zbierania tych odpadów wyposażonych w odpowiednio 

oznakowane pojemniki.  

3. Właściciele nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi mogą kompostować 

bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych i są zwolnieni w całości z 

obowiązku posiadania pojemnika lub worka na te odpady. Właściciel nieruchomości wyznacza miejsce 

posadowienia kompostownika zgodnie z przepisem § 36 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 

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

(Dz.U. 2019, poz. 1065).  

§ 6 

Określenie warunków uznania, że odpady są zbierane w sposób selektywny 

Warunkiem uznania, że odpady, o których mowa w § 2 są zbierane w sposób selektywny, jest jeżeli: 

1. selektywnie zbierane frakcje odpadów zbierane są w sposób, o którym mowa w § 3 -5 w miejscu ich 

wytworzenia oraz; 

2. w niesegregowanych - zmieszanych odpadach komunalnych zbieranych w sposób, o którym mowa w § 3 i 4 

nie ma odpadów, które powinny być zbierane w sposób, o którym mowa w § 3 ust. 1. pkt 1)-4) i 6) - 8) 

oraz ust. 5. i § 4 ust. 1. pkt 1)-4) i 6)-8), ust. 3. oraz § 5 ust. 1. 

 

§ 7 

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części 

nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego. 

 

§ 8 
 

Mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi mogą być 

dokonywane na terenie nieruchomości, pod warunkiem że, mycie samochodów odbywać się będzie 

w granicach nieruchomości, z użyciem środków ulegających biodegradacji. 

 

ROZDZIAŁ III 

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości, warunków rozmieszczania tych pojemników i worków i ich 

utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

§ 9 

1. Do zbierania odpadów na terenie nieruchomości stosuje się pojemniki lub worki, o których mowa w § 3 

ust.1 pkt 1)-6) lub pojemniki, o których mowa § 4 ust. 1 pkt. 1)-6), spełniające wymagania określone 

w ust. 3-7 poniżej, o pojemności dostosowanej dla potrzeb danej nieruchomości, z uwzględnieniem 

warunków, o których mowa w ust. 2 poniżej.  

2. Ustala się następujące minimalne pojemności pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania 

odpadów komunalnych wytwarzanych na nieruchomościach przy uwzględnieniu średniej ilości odpadów 

komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach w szczególności 

z uwzględnieniem charakteru prowadzonej działalności, liczby osób korzystających z tych pojemników lub 

worków w okresie tygodnia: 
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1) zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej - 30 litrów na 1 mieszkańca, jednak nie mniej niż 

pojemnik/worek 80 l na każdą frakcję, o której mowa w § 3 ust.1. pkt 1) - 5) oraz nie mniej niż 

pojemnik 80 l na frakcję, o której mowa w § 3 ust. 1. pkt 6); 

2) zamieszkałych zabudowanych budynkami wielolokalowymi - 30 litrów na jednego mieszkańca, jednak 

nie mniej niż pojemnik 1100 l na każdą frakcję, o której mowa w § 4 ust.1. pkt 1)-6).; 

3) niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne: 

4) 3 l na 1 ucznia/dziecko/studenta/pracownika w szkołach wszelkiego typu, przedszkolach, żłobkach, 

szkołach wyższych i innych placówkach oświatowych jednak nie mniej niż pojemnik/worek 80 l na 

placówkę na każdą frakcję, o której mowa w § 3 ust.1. pkt 1)-6); 

5) 10 l na 1 łóżko/pracownika w hotelach, motelach, pensjonatach, domach wypoczynkowych, domach 

wycieczkowych, schroniskach młodzieżowych, schroniskach, internatach, domach studenckich, 

budynkach koszarowych, budynkach zakwaterowania na terenie zakładu karnego, aresztu śledczego, 

zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich, a także budynkach do stałego pobytu ludzi, 

w szczególności dom dziecka, dom rencistów i dom zakonny oraz innych budynkach zamieszkania 

zbiorowego, jednak nie mniej niż pojemnik 240 l na instytucję na każdą frakcję, o której mowa w § 3 

ust.1 pkt 1)-6); 

6) 30 l na 1 osobę (turystę) przebywającą na nieruchomości na polach namiotowych, marinach, 

campingach w okresie od 01 maja do 30 września każdego roku, jednak nie mniej niż pojemnik 240 l na 

każdą frakcję, o której mowa w § 3 ust.1 pkt 1)-6); 

7) 10 l na 1 pracownika w budynkach przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru 

sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, opieki zdrowotnej (przychodnie zdrowia, szpitale), opieki 

społecznej i socjalnej (np. domy dziennego pobytu emeryta), obsługi bankowej, pocztowej, 

telekomunikacyjnej, sportu, obsługi pasażerów we wszystkich rodzajach transportu oraz innych 

budynkach przeznaczonych do wykonywania podobnych funkcji, w szczególności w budynkach 

biurowych i socjalnych z zastrzeżeniem, iż każdy z tych punktów winien być wyposażony w co 

najmniej pojemnik/worek o pojemności 80 l, na każdą frakcję, o której mowa w § 3 ust.1 pkt 1)-6); 

8) 10 l na 1 pracownika w zakładach rzemieślniczych, usługowych, produkcyjnych, magazynach, 

hurtowniach, placach budowy, urzędach, lecznicach, pomieszczeniach biurowych związanych z 

wykonywaniem wolnych zawodów z zastrzeżeniem, iż każdy z tych punktów winien być wyposażony 

w co najmniej pojemnik/worek o pojemności 80 l, na każdą frakcję, o której mowa w § 3 ust.1) pkt a-f); 

9) 20 l na 1 miejsce konsumpcyjne/pracownika w lokalach gastronomicznych, z uwzględnieniem miejsc w 

tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, z zastrzeżeniem, iż każdy z tych punktów winien 

być wyposażony w co najmniej pojemnik/worek o pojemności 80 l, na każdą frakcję, o której mowa 

w § 3 ust.1 pkt 1)-6); 

10) 10 l na 1 pracownika w stacjonarnych i mobilnych lokalach handlowych zlokalizowanych poza 

budynkami, typu kiosk, uliczne punkty szybkiej konsumpcji oraz w innych tego typu z zastrzeżeniem, iż 

każdy z tych punktów winien być wyposażony w co najmniej pojemnik/worek o pojemności 80 l, na 

każdą frakcję, o której mowa w § 3 ust.1 pkt 1) -6); 

11) 10 l na 1 działkę w ogrodach działkowych w okresie od 01 kwietnia do 31 października każdego roku, 

jednak nie mniej niż pojemnik o pojemności 240 l na ogród działkowy, na każdą frakcję, o której mowa 

w § 3 ust.1 pkt 1)-6);  

12) 10 l na 1 miejsce handlowe w urządzonych targowiskach, halach targowych, giełdach, lecz nie mniej niż 

pojemnik/worek o pojemności 80 l, na każdą frakcję, o której mowa w § 3 ust.1 pkt 1) -6); 

13) 15 l na 1 m
2
 powierzchni całkowitej dla obiektów handlowych takich jak sklepy, supermarkety, 

hipermarkety, galerie handlowe, apteki, kwiaciarnie z zastrzeżeniem, iż każdy lokal winien być 

wyposażony w co najmniej pojemnik/worek o pojemności 80 l, na każdą frakcję, o której mowa w § 3 

ust.1 pkt 1) -6); 

14) cmentarze w ilości zadeklarowanej - nie mniej niż pojemnik/worek 120 l, na każdą frakcję, o której 

mowa w § 3 ust.1 pkt 1)-6); 

15) dla domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku - nie mniej niż pojemnik/worek 80 l, na 

każdą frakcję, o której mowa w § 3 ust.1 pkt 1) -2). 

16) miejsca publiczne, takie jak: drogi publiczne, przystanki komunikacyjne, parki, są przez właścicieli 

nieruchomości obowiązkowo wyposażone w kosze uliczne, zgodnie z następującymi zasadami: 

a. odległość pomiędzy koszami rozstawionymi na drogach publicznych i w parkach jest ustalana 

indywidualnie w zależności od potrzeb; 
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b. na przystankach komunikacyjnych kosze należy lokalizować w pobliżu przystanku, 

c. w miejscach o których mowa w ust. b), instaluje się kosze uliczne o pojemności od 30 do 70 litrów. 

3. Do zbierania odpadów komunalnych służą pojemniki lub worki o następującej pojemności: 

1) pojemniki o pojemności: 80 l, 110 l, 120 l, 240 l, 660 l, 770 l, 1100 l;  

2) kontenery o pojemności: 3000 l, 4000 l, 5000 l, 7000 l, 10000 l;  

3) worki z tworzyw sztucznych o pojemności: od 80 l do 120 l. 

4. Pojemniki i worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów komunalnych winny odpowiadać 

kolorystyce i być oznakowane czytelnym napisem, w sposób określony w § 4 rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania 

wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19 ze zm.).  

5.  Worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, o których mowa powyżej powinny być:  

1) wykonane z folii polietylowej LDPE lub równoważnego materiału o grubości zapewniającej odporność 

na rozerwanie, bez dodatku kadmu, ołowiu i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska;  

2) biodegradowalne do bioodpadów;  

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

4) przezroczyste lub półprzezroczyste, umożliwiające wizualną kontrolę zawartości; 

5) w nieruchomościach letniskowych wpisano pojemnik/worek 80 l na każdą frakcję. 

6) W celu ustalenia pojemności i liczby pojemników i worków do zbierania odpadów komunalnych o frakcji 

określonej w § 3 i 4 należy uwzględnić minimalną częstotliwość odbioru uwzględnioną w uchwale 

Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” wydanej na podstawie 

art. 6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019, 

poz. 2010) oraz zasady określone w § 3 i 4.  

6. Pojemniki podziemne i półpodziemne mogą służyć wyłącznie do gromadzenia odpadów zmieszanych. 

Wymagania dotyczące oznakowania tych pojemników, o których mowa w § 3 i 4 dotyczą klap i elementów 

wrzutowych.  

§ 10 

Warunki utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia 

odpadów 

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

gromadzenia odpadów komunalnych na twardej i równej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się 

wody, błota i innych zanieczyszczeń, w taki sposób, aby nie doszło do zanieczyszczenia odciekami wód ani 

gleby i ziemi.  

2. Właściciel nieruchomości wyznacza miejsce gromadzenia odpadów komunalnych zgodnie z przepisami 

Rozdziału 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019, poz. 1065).  

3. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany umieścić pojemniki lub worki na odpady w miejscu 

widocznym oraz dostępnym dla przedsiębiorcy odbierającego odpady, bez konieczności otwierania wejścia 

na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawić je w dniu odbioru odpadów na 

chodnik przed wejściem na teren nieruchomości lub w innym miejscu (uzgodnionym z przedsiębiorcą 

odbierającym odpady) przy trasie dojazdowej samochodów wywożących odpady.  

4. Miejsce gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zabudowanej budynkiem 

wielolokalowym, również w sytuacji, gdy złożono odrębną deklarację o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi dla poszczególnych budynków lub ich części jeżeli poszczególne 

budynki lub ich części posiadają przyporządkowane im oddzielne miejsca gromadzenia odpadów 

komunalnych należy oznaczyć adresem nieruchomości, do której to miejsce jest przypisane. W sytuacji, 

gdy w miejscu gromadzenia odpadów komunalnych znajdują się pojemniki przynależne zarówno do części 

zamieszkanej, jak i niezamieszkanej tej nieruchomości właściciel nieruchomości wyodrębnia pojemniki dla 

każdej z tych części i oznacza je w sposób pozwalający ustalić, której części nieruchomości dany pojemnik 

dotyczy.  
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ROZDZIAŁ IV 

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości 

 § 11 

Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych, 

z domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowych 

oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego: 

1. bioodpady:  

1) z obszaru nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej, z domków letniskowych lub 

innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - raz na dwa tygodnie,  

2) z obszaru nieruchomości, na której znajdują się budynki wielolokalowe - raz w tygodniu 

3) z terenów przeznaczonych do użytku publicznego - raz na dwa tygodnie, 

2. papier:  

1) z obszaru nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej, z domków letniskowych lub 

innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - raz w miesiącu,  

2) z obszaru nieruchomości, na której znajdują się budynki wielolokalowe - raz na dwa tygodnie; 

3) z terenów przeznaczonych do użytku publicznego - raz w miesiącu, 

3. szkło:  

1) z obszaru nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej, z domków letniskowych lub 

innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - raz w miesiącu,  

2) z obszaru nieruchomości, na której znajdują się budynki wielolokalowe - raz na dwa tygodnie; 

3) z terenów przeznaczonych do użytku publicznego - raz na dwa tygodnie, 

4. tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe i metale:  

1) z obszaru zabudowy jednorodzinnej oraz z domków letniskowych lub innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - raz na dwa tygodnie,  

2) z obszaru nieruchomości, na której znajdują się budynki wielolokalowe - raz w tygodniu; 

3) z terenów przeznaczonych do użytku publicznego - raz na dwa tygodnie, 

5. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: 

1) z obszaru zabudowy jednorodzinnej raz na dwa tygodnie; 

2) z obszaru nieruchomości, na której znajdują się budynki wielolokalowe - dwa razy w tygodniu; 

3) z domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe - raz na dwa tygodnie; 

4) z terenów przeznaczonych do użytku publicznego - raz na dwa tygodnie, 

6. meble i inne odpady wielkogabarytowe: 

1) z obszaru zabudowy jednorodzinnej oraz z domków letniskowych lub innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe raz na kwartał; 

2) z obszaru nieruchomości na której znajdują się budynki wielolokalowe - raz w miesiącu; 

3) z terenów przeznaczonych do użytku publicznego - raz na kwartał, 

7. odpady budowlane i rozbiórkowe ze wszystkich obszarów zabudowy - odbiór po indywidualnym 

uzgodnieniu terminu z uprawnionym przedsiębiorcą; 

8. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ze wszystkich obszarów zabudowy - dwa razy w roku; 

9. popiół z palenisk domowych i żużli ze wszystkich rodzajów zabudowy w okresie od 1 października do 

15 kwietnia - raz na dwa tygodnie, a poza tym okresem jeden raz w miesiącu.  

10. Przeterminowane leki oraz 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, należy przekazywać do 

wytypowanych aptek, których adresy podane zostaną w sposób zwyczajowo przyjęty i na stronie 

internetowej www.godkowo.pl. 

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 8 – Poz. 3342



§ 12 

1. Nieruchomości, które nie są podłączone do sieci kanalizacji zbiorowej, muszą być wyposażone 

w przydomowe oczyszczalnie ścieków lub w szczelne zbiorniki bezodpływowe przeznaczone do 

gromadzenia nieczystości ciekłych z urządzeń sanitarnych. Wymagania techniczne oraz warunki budowy 

i eksploatacji określają odrębne przepisy budowlane. 

2. Eksploatacja i opróżnianie zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe muszą być prowadzone 

tak, aby nie dopuścić do ich przepełnienia lub wypływu nieczystości ciekłych ze zbiornika 

bezodpływowego. 

1) zbiorniki bezodpływowe powinny być opróżniane w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół 

roku, 

2) częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich 

instrukcji eksploatacji, nie rzadziej jednak niż raz na rok.  

3. Wydajność przydomowej oczyszczalni ścieków musi zostać dostosowana do ilości mieszkańców w sposób 

zapewniający uzyskanie stopnia ich oczyszczenia określonego w przepisach odrębnych. 

4. Zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być zlokalizowane 

w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego w celu ich 

opróżnienia. 

 

ROZDZIAŁ V 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 13 

W celu ograniczania ilości wytwarzanych odpadów, zmniejszania ich objętości oraz racjonalizacji procesu 

segregacji wymaga się procesu zwiększania stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez kampanie 

edukacyjno-informacyjne. 

 

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 

§ 14 

1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi. 

2. Osoby posiadające zwierzęta domowe, w szczególności psy, zobowiązane 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 zobowiązane są do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń (w tym 

w szczególności odchodów) spowodowanych przez te zwierzęta na chodnikach, jezdniach, placach, 

parkingach, terenach zielonych oraz na obiektach i terenach przeznaczonych do użytku publicznego, do 

umieszczanych w tych miejscach lub w pobliżu, właściwie oznaczonych pojemników. Z tego obowiązku 

zwolnione są osoby niewidome korzystające z pomocy psa - przewodnika. 

 

ROZDZIAŁ VII 

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

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

§ 15 

Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach zwartej zabudowy, zajętych przez 

budownictwo wielorodzinne. 
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§ 16 

Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich 

wyłącznie w przypadku: 

1. posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy 

z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane oraz w wydanych na tej podstawie przepisach wykonawczych; 

2. ograniczenia wszelkich uciążliwości utrzymywania zwierząt gospodarskich do obszaru nieruchomości. 

 

§ 17 

Utrzymujący zwierzęta gospodarskie jest zobowiązany zapewnić: 

1. usuwanie powstających odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem i nie powodowanie 

zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych; 

2. przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych. 

 

Rozdział VIII 

 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania 

§ 18 

1. Wyznacza się obowiązek przeprowadzania deratyzacji dwukrotnie w każdym roku w terminach od dnia 

1 kwietnia do dnia 30 kwietnia i od dnia 1 października do dnia 31 października. 

2. Obszarem obowiązkowej deratyzacji na terenie gminy są tereny zabudowane, w szczególności wszystkie 

nieruchomości użyteczności publicznej oraz obszary zwartej zabudowy (osiedla budynków 

jednorodzinnych i wielorodzinnych), sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej.  

3. Deratyzację przeprowadza się we wszystkich obiektach znajdujących się na terenie nieruchomości. 
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