
UCHWAŁA NR LII/317/10  

RADY GMINY W GOŚCINIE  

z dnia 25 czerwca 2010 r.  

 

w sprawie regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Gościno 

 

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

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591, t.j. 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, 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 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, 

poz. 142, Nr 28 poz. 146) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z 2006r. Nr 144, 

poz. 1042, z 2008r. Nr 223, poz. 1464, z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 79 , poz. 666, Nr 92 

poz. 753, Nr 215, poz. 1664, z 2010r. Nr 47 poz. 278), Rada Gminy Gościno uchwala 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gościno, zwany dalej 

regulaminem, o następującej treści: 

T Y T UŁ  1 .  R E G U L A M I N  U T R Z Y M A N I A  C Z Y S T OŚ C I  I  

P O R ZĄ D K U   

R o z d z i ał  1  

Postanowienia ogólne  

§   1 .  1. Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, mieszkańców oraz osoby 

przebywające czasowo na terenie Gminy Gościno.  

2. Określa się  szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

Gościno a przede wszystkim:  

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:  

R o z d z i ał  2  

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości  

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

nieruchomości poprzez:  

2. Na terenie budowy wykonywanie obowiązków właściciela nieruchomości należy do 

wykonawcy robót budowlanych.  

3. Na terenie wydzielonych krawężnikiem oraz na przystankach komunikacyjnych 

obowiązki uprzątnięcia i pozbycia się  błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń, 

należą do przedsiębiorców użytkujących tereny służące komunikacji publicznej.  

4. Na drogach publicznych obowiązki utrzymania czystości i porządku, a także zbieranie 

i pozbywanie się  odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych 

oraz utrzymanie tych urządzeń  w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i 

technicznym, pozbywanie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych 

z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej należy do 

zarządcy drogi.  

5. Uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, 

jeżeli zarząd drogi pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów na takim 

chodniku, należą do zarządcy drogi.  

6. Na terenach pozostałych obowiązki utrzymania czystości i porządku należą do gminy, 

do obowiązków gminy należy także uprzątnięcie i pozbycie się  błota, śniegu, lodu i 

innych zanieczyszczeń  z chodników, jeżeli gmina pobiera opłaty z tytułu postoju lub 

parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku oraz zbieranie i pozbycie się 

odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych umieszczonych na 

tym chodniku i utrzymanie tych urządzeń  w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym.  

§   4 .  Na terenie gminy, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, 

zabrania się:  

R o z d z i ał  3  

Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości oraz 

na drogach publicznych  

§ 5. 1. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie 

poprzez wyposażenie nieruchomości w pojemniki o odpowiedniej pojemności, 

uwzględniającej rodzaj zabudowy, działalność usługową i częstotliwość pozbywania się 

odpadów, według zasad opisanych w ust. 3.  

2. Pojemniki na odpady powinny być  ustawione w granicach nieruchomości, w miejscu 

dostępnym dla mieszkańców i jednostek wywozowych, na twardej i równej powierzchni, 

zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota, w sposób nie powodujący utrudnień i 

niedogodności dla sąsiadów; należy uwzględniać przepisy § 22 i § 23 Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 

z późn. zm.).  

3. Pojemniki do gromadzenia odpadów muszą  spełniać  techniczne wymogi 

bezpieczeństwa, higieny, ochrony środowiska uzgodnione z podmiotem wywożącym 

odpady; odpady gromadzone w inny sposób nie będą  wywożone; nie dotyczy to 

odpadów przestrzennych.  

4. Właściciel pojemnika odpowiada za utrzymanie go w odpowiednim stanie technicznym 

i sanitarnym.  

5. Pojemniki wymienione w ust. 8 pkt 2:  

6.  Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie 

przez dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale lub 

czasowo przebywających na jej terenie, w taki sposób by opróżnianie było konieczne 

nie częściej niż  raz w tygodniu bez dopuszczenia do przepełnienia; podobnie 

przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi zostać  dostosowana do ilości 

mieszkańców w sposób zapewniający uzyskanie stopnia ich oczyszczania określonego 

w przepisach odrębnych  

7. Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to:  

8. Odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić  w następujący 

sposób:  

§ 6. 1. Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych w miejscach i na drogach publicznych:  

2. Odpady należy gromadzić w pojemnikach:  

§   8 .  Ograniczenia wynikające z konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa i 

właściwej eksploatacji urządzeń  do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorników 

bezodpływowych:  

R o z d z i ał  4  

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości 

ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku 

publicznego  

§  9 .  1.  Właściciele nieruchomości  są  zobowiązani do zawarcia umów z podmiotem 

uprawnionym na odbiór odpadów komunalnych.  

2. Właściciele nieruchomości, które pomimo istniejącej w obrębie posesji sieci kanalizacji 

sanitarnej nie zostały podłączone do tej infrastruktury, zobowiązani są  dokonać 

przyłączenia po uprzednim uzyskaniu warunków technicznych przyłączenia do sieci w 

MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu. Powyższe nie dotyczy właścicieli, którzy wyposażyli 

nieruchomoś ć  w przydomową  oczyszczalnię   ścieków, której parametry i poziom 

oczyszczania odpowiada normom.  

3. Właściciele nieruchomości, które nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej, z uwagi 

na brak tego uzbrojenia, w tym rejonie, są  zobowiązani do podpisania z podmiotem 

uprawnionym, umowy na opróżnianie zbiornika bezodpływowego lub opróżnianie 

osadnika oczyszczalni przydomowej.  

4. Wymieniona wyżej umowa może  b yć  również  podpisana z inną  jednostką 

funkcjonującą w oparciu o ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w 

wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr 123 poz.858 j.t. z późn. 

zm.), jeżeli posiada ona stosowne zezwolenie.  

5. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych rozliczane jest w oparciu o wskazania 

przepływomierza zainstalowanego na stacji zlewnej ścieków dowożonych, gdy brak 

takiego licznika, stosujemy normy, które wynikają  z treści Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm 

zużycia wody (Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 70).  

6. Właściciele nieruchomości zużywający wodę na potrzeby gospodarstwa rolnego lub w 

związku z utrzymywaniem terenów zielonych m in. podlewania ogrodów i innych terenów 

zieleni, w związku z tym nieodprowadzający jej do zbiorników bezodpływowych, powinni 

zainstalować  odrębne liczniki do pomiaru zużycia wody na potrzeby bytowe, w 

przeciwnym razie będą rozliczani w oparciu o wyżej wymienione normy.  

7. Organizator imprezy masowej, nie później niż 30 dni przed planowanym terminem jej 

rozpoczęcia, jest zobowiązany wystąpić  z wnioskiem o opinię  do Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 marca 2009r. o 

bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009r. Nr 62 poz.504).  

§ 10 .  Ustala się  minimalną  częstotliwoś ć  usuwania odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości, zgodnie z umowami określonymi z przedsiębiorstwami:  

§ 11.  1. Odpady komunalne, selekcjonowane i nieselekcjonowane, są  odbierane od 

właścicieli nieruchomości zgodnie z podpisanymi umowami odbioru odpadów 

komunalnych w gminie, bądź na zgłoszenie.  

2. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany umieścić urządzenia wypełnione odpadami 

w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego bez 

konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie 

ma, należy je udostępnić  w dniu odbioru przedsiębiorcy wywozowemu, dopuszcza się 

także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru 

odpadów zgromadzonych w pojemnikach.  

3. Odpady wielkogabarytowe należy wystawić  na chodnik lub ulicę  przed wejściem na 

teren nieruchomości lub na miejsce wyznaczone przez zarządcę  do tego celu w 

zabudowie wielorodzinnej w oparciu o umowę  podpisaną  z podmiotem uprawnionym, 

natomiast w przypadku zabudowy jednorodzinnej należy gromadzić w zorganizowanych 

przez gminę  punktach zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego lub na zgłoszenie, w oparciu o umowę  z podmiotem 

uprawnionym.  

4. Odpady budowlane muszą być  złożone w udostępnionych przez podmiot uprawniony 

kontenerach, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu podmiotu uprawnionego oraz 

nie utrudniającym korzystania z nieruchomości lub wyznaczonym do tego celu przez 

zarządcę  w zabudowie wielorodzinnej Do odbierania tych odpadów można używać 

samochodów przystosowanych do przewozu kontenerów lub skrzyniowych, powinny one 

być przykryte, aby nie powodowały podczas transportu zanieczyszczenia i zaśmiecenia 

terenu.  

5. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na 

podstawie zamówienia właściciela nieruchomośc i ,  złożonego do podmiotu 

uprawnionego, z którym podpisał umowę,  zamówienie musi być zrealizowane w okresie 

36 godzin od zgłoszenia.  

6 .  C zęstotliwoś ć  opróżn i a n i a   z   o s adów  ściekowych zbiorników oczyszczalni 

przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji.  

7. Do odbierania odpadów komunalnych niesegregowanych należy używać samochodów 

specjalistycznych, a do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych - samochodów asenizacyjnych, pojazdy, o których mowa wyżej, 

winny być myte codziennie.  

8. Do odbierania odpadów należy  używać  samochodów specjalnie, w tym celu 

przystosowanych i wyposażonych ,  tak  aby  i ch  t ranspor t  n ie  powodował 

zanieczyszczenia i zaśmiecenia terenu.  

9. Zanieczyszczenia, jakie powstają  w wyniku załadunku i transportu odpadów oraz 

nieczystości płynnych pracownicy podmiotu uprawnionego mają obowiązek natychmiast 

usunąć.  

R o z d z i ał  5  

Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów oraz ilości odpadów 

wyselekcjonowanych, do których osiągnięcia zobowiązane są podmioty 

uprawnione  

§ 12. 1. Jednostki wywozowe prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, zobowiązani są  do ich przekazywania do 

miejsca najbliżej położonego od miejsca ich wytworzenia, w którym mogą być poddane 

odzyskowi lub unieszkodliwianiu, w instalacjach spełniających wymagania najlepszej 

dostępnej techniki lub technologu, o której mowa w art. 143 ustawy Prawo ochrony 

środowiska, ujętej w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami.  

2. System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy 

odpadów komunalnych ule-gających biodegradacji kierowanych do składowania:  

3. Obowiązek ten realizują przedsiębiorcy, którzy uzyskają zezwolenie na odbiór odpadów 

od mieszkańców.  

§ 13. Zgodnie z zapisami KPGO i treścią niniejszego Regulaminu, podmioty uprawnione 

są  zobowiązane w kolejnych latach wyselekcjonować  spośród odpadów komunalnych 

biodegradowalnych ilości odpadów podane w § 2 ust. 19.  

R o z d z i ał  6  

Inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami  

§ 14. 1. Gmina zapewnia objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem 

odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, a więc:  

2. Zakłada się zwiększenie ilości zbieranych odpadów metodą selektywną od turystów i 

wczasowiczów.  

3. Gmina podaje do publicznej wiadomości wymagania, jakie muszą  spełniać 

przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwoleń na odbiór odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości; w wymaganiach tych szczegółowo określa, w oparciu o 

niniejszy Regulamin, zasady selekcji odpadów przez właścicieli, zasady ich odbioru oraz 

dalszego postępowania z nimi przez przedsiębiorców.  

4. Gmina wydając zezwolenie na odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości, poprzez 

określenie szczegółowych zasad odbioru i postępowania, zobowiązuje przedsiębiorców 

do odbierania wszystkich odpadów zebranych selektywnie, w tym powstających w 

gospodarstwach domowych, odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów, odpadów budowlanych z 

remontów i odpadów niebezpiecznych.  

R o z d z i ał  7  

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę 

przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem 

terenów przeznaczonych do wspólnego użytku  

§   1 5 .  Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są  zobowiązane do zachowania 

bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub 

uciążliwością  dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do 

użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.  

§ 16. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:  

R o z d z i ał  8  

Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach 

wyłączonych z produkcji rolniczej  

§ 17. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych 

z produkcji rolniczej, oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego na funkcję inną niż rolnicza.  

2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie 

zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:  

3. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, 

zobowiązani są przestrzegać następujących zapisów:  

4. W przypadku wystąpienia konieczności przeniesienia kolonii pszczół  w miejsce 

spełniające wymagania o których mowa w ust. 3 pkt 5, należy dokonać  tego 

przeniesienia we właściwym czasie dostosowanym do stopnia wegetacji kolonii, w taki 

sposób aby zminimalizować ryzyko powstania szkody.  

R o z d z i ał  9  

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania  

§ 18. 1. Wprowadza się obowiązek przeprowadzenia akcji odszczurzania w miesiącach 

marzec i październik każdego roku na terenach nieruchomości.  

2. Obowiązkiem, o którym mowa w ust. 1 obarczeni są właściciele nieruchomości.  

3. W trakcie przeprowadzania deratyzacji obowiązuje zachowanie szczególnej 

ostrożności w obrębie miejsc wyłożenia środków zwalczających gryzonie.  

4. Obowiązkowej deratyzacji podlegają  wszystkie obiekty na terenie gminy: budynki 

mieszkalne, obiekty użyteczności publicznej, zabudowania gospodarcze, sklepy, 

warsztaty, ze szczególnym uwzględnieniem korytarzy piwnicznych, węzłów cieplnych, 

studni urządzeń kanalizacji sanitarnej itp.  

5. Deratyzacja powinna być  poprzedzona akcją sanitarno-porządkową,  mającą  na celu 

przegląd nieruchomości pod kątem jej niedostępności dla szczurów.  

6. Informacja o deratyzacji będzie podawana w formie obwieszczenia wójta gminy.  

R o z d z i ał  1 0 

Postanowienia końcowe  

§ 19. 1. Gmina Gościno tworzy odpowiednie warunki do utrzymania czystości i porządku 

poprzez:  

2. W przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązków, o których mowa w regulaminie 

Wójt Gminy wydaje decyzję  nakazującą  wykonanie ww. obowiązku. Decyzja, o której 

mowa w zdaniu poprzedzającym podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 

czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005r. Nr 229 

poz.1954 j.t.z późn. zm.).  

3. Właściciele nieruchomości i inne osoby nie wykonujące obowiązków określonych w 

regulaminie podlegają  karze grzywny. Postępowanie w sprawach, o których mowa w 

zdaniu poprzedzającym toczy się  według przepisów postępowania w sprawach o 

wykroczenie.  

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gościno.  

§ 21. Traci moc uchwała Nr XXXV/249/06 Rady Gminy Gościno z dnia 9 lutego 2006 r. w 

sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gościno.  

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

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.  

1) wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości;

2) rodzaje i minimalną pojemnością urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów

komunalnych; 

3) częstotliwoś ć  i sposób pozbywania się  odpadów komunalnych i nieczystości

ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku

publicznego; 

4) maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów; 

5) inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami;

6) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe;

7) wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach

wyłączonych z produkcji rolniczej; 

8) wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej

przeprowadzania. 

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu

czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236 poz.2008 j.t. z późn. zm.); 

2) ustawie o odpadach - należy przez to rozumieć  ustawę z dnia z dnia 27 kwietnia

2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2007r. Nr 39 poz.251 j.t. z późn. zm.); 

3) ustawie o drogach publicznych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 marca

1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19 poz.115 j.t. z późn. zm.); 

4) ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków -

należy przez to rozumieć  ustawę  z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr 123

poz.858 j.t. z późn. zm.); 

5) Prawo wodne - należy przez to rozumieć  ustawę  z dnia 18 lipca 2001r. Prawo

wodne (Dz.U. z 2005r. Nr 239 poz.2019 j.t. z późn. zm.); 

6) Prawo ochrony środowiska - należy przez to rozumieć  ustawę z dnia 27 kwietnia

2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2008r. Nr 25 poz.150 j.t. z późn. zm.); 

7) ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - należy przez to

rozumieć ustawę o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca

2005 r. (Dz. U. 180 poz. 1495 z późn. zm.); 

8) ustawie o bateriach i akumulatorach – należy przez to rozumieć  ustawę z dnia 24

kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. 79 poz. 666), 

9) ustawie o ochronie zwierząt - należy przez to rozumieć  ustawę z dnia 21 sierpnia

1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003r. Nr 106 poz.1002 j.t. z późn. zm.); 

10) ustawie o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich - należy przez to

rozumieć ustawę z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.U.07.133.921 z późn. zm.); 

11) Prawo budowlane - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (Dz.U.06.156.1118 j.t. z późn. zm); 

12) nieruchomośc i  - 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; 

13) właścicielu nieruchomośc i  - należy przez to rozumieć  właściciela, a także

współwłaściciela, użytkowników wieczystych, jednostkę  organizacyjną  i osobę

posiadającą  nieruchomość  w zarządzie lub użytkowaniu, a także inny podmiot

władający nieruchomością,  również  wykonawcę  robót budowlanych oraz

przedsiębiorstwo komunikacji dla przystanków i dworców, a także osobę

sprawującą zarząd nad nieruchomością wspólną w rozumieniu przepisów ustawy z

dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 j.t. z

późn. zm.) lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany; 

14) umowach - należy przez to rozumieć  umowy, rozumiane zgodnie z treścią art. 6

ust. 1 ustawy, podpisane z podmiotem uprawnionym przez właścicieli

nieruchomości; 

15) górnych stawkach opłat - należy przez to rozumieć  zgodne z treścią art. 6 ust. 2

ustawy górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi,

podmiotów uprawnionych, w zakresie pozbywania się  zebranych na terenie

nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych; 

16) Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (dalej: KPGO) - należy rozumieć przez to

dokument przyjęty przez Radę Ministrów zgodnie z treścią art. 14 ust. 4 ustawy z

dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.07.39.251 j.t. z późn. zm.) i ogłoszony

w Monitorze Polskim z 2006r., Nr 90 poz.946 z dnia 29 grudnia 2006r., 

17) stawkach opłat  - należy rozumieć  przez to wysokość  opłat uiszczanych przez

właściciela nieruchomości, podmiotowi uprawnionemu za odbiór odpadów

komunalnych, przeliczonych na jedną zamieszkałą osobę w skali roku i miesiąca,

których wysokość skalkulowana jest z uwzględnieniem: ilości wytwarzanych przez

jedną  osobę  odpadów, kosztów ich odbioru, transportu, selekcji, odzysku,

recyklingu, kompostowania, składowania, spalania i innych form unieszkodliwiania

odpadów, nie wyłączając kosztów budowy instalacji, urządzeń i obiektów, kosztów

ich eksploatacji, zamknięcia, likwidacji, rekultywacji, monitoringu, dozorowania

oraz ewentualnych odszkodowań  wynikłych faktu realizacji obiektu lub kosztów

zabezpieczenia roszczeń; podmiot uprawniony zobowiązany jest do pomniejszania

stawek opłat o wpływy uzyskiwane z opłat produktowych z wojewódzkiego funduszu

ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wpływy uzyskane na mocy umów

podpisanych z organizacjami odzysku, wpływy uzyskane ze sprzedaży niektórych

surowców wtórnych oraz wpływy uzyskane od samorządu z tytułu dopłat do

selektywnej zbiórki i odbioru; ilość odpadów wytwarzanych w przeciągu roku przez

jedną osobę; 

18) zniżkach w opłatach - należy przez to rozumieć,  zgodne z treścią  art. 6 ust. 4

ustawy, zniżki, w stosunku do górnych stawek opłat, udzielane w roku następnym,

właścicielom nieruchomości, w zamian za zebrane i odebrane odpady w sposób

selektywny w roku poprzednim; wielkoś ć  zniżek określa rada gminy w drodze

uchwały; 

19) poziomach selekcji - należy przez to rozumieć,  ilość  - zgodnie z docelowymi

zapisami KPGO - odbieranych od jednej osoby następujących odpadów: 

a) organicznych w roku 2010 – 23,5kg z tendencją  spadkową  o 5% w latach

następnych 

b) opakowań  z papierem, tekturą  tekstyliami i metalami w roku 2010 – 25,5kg bez

zmian w latach następnych. 

c) odpadów wielkogabarytowych rocznie na poziomie 20kg.

d) odpadów budowlanych w roku 2010 -85kg i w 2015r. – 103kg.

e) odpadów niebezpiecznych rocznie do poziomu 3 kg.

20) odpadach komunalnych - należy przez to rozumieć  odpady powstające w

gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów

niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na

swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach

domowych; 

21) odpadach wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć  jeden ze strumieni

odpadów komunalnych wymienionych w KPGO, charakteryzujący się tym, że jego

składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę,  nie mogą  być  umieszczone w

typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych; 

22) odpadach ulegających biodegradacji - należy przez to rozumieć  odpady, które

ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów; 

23) odpadach zielonych - należy przez to rozumieć  frakcję  odpadów ulegających

biodegradacji, powstających w wyniku pielęgnacji i uprawy ogrodów i terenów

zielonych; 

24) odpadach opakowaniowych - należy przez to rozumieć  opakowania z papieru i

tektury, opakowania wielomateriałowe, opakowania z tworzyw sztucznych,

opakowania ze szkła, opakowania z blachy stalowej i opakowania z aluminium,

wymienione w KPGO pośród 18 strumieni składających się na odpady komunalne; 

25) odpadach budowlanych - rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzących z

remontów i budów wymienioną w KPGO pośród 18 strumieni składających się na

odpady komunalne; 

26) odpadach niebezpiecznych - rozumie się  przez to  f rakc ję  odpadów

niebezpiecznych w rozumieniu ustawy o odpadach, wymienioną w KPGO pośród

18 strumieni składających się  na odpady komunalne, a więc np.: baterie,

akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do

impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków,

opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach, opakowania po aerozolach,

zużyte opatrunki; 

27) sprzęcie (elektrycznym i elektronicznym) - należy przez to rozumieć  zgodnie z

ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca 2005 r.

(Dz. U. 180 poz. 1495 z późn. zm.) urządzenia, których prawidłowe działanie jest

uzależn i o n e  o d  d o pły w u  p rądu e lekt rycznego lub od obecnośc i   pó l

elektromagnetycznych oraz mogące służyć do wytwarzania, przesyłu lub pomiaru

prądu elektrycznego lub pól elektromagnetycznych i zaprojektowane do użytku

przy napięciu elektrycznym nieprzekraczającym 1.000 V dla prądu zmiennego

oraz 1.500 V dla prądu stałego, zaliczone do grup sprzętu określonych w

załączniku nr 1 do ustawy; 

28) nieczystościach ciekły c h  - należy przez to rozumieć   ścieki gromadzone

przejściowo w zbiornikach bezodpływowych; 

29) zbiornikach bezodpływowych - należy przez to rozumieć  instalacje i urządzenia

przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstania; 

30) stacjach zlewnych - należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia zlokalizowane

przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków służące do

przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych po-jazdami asenizacyjnymi z

miejsc gromadzenia; 

31) miejscu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych należy przez to

rozumieć zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o odpadach instalację służącą do odzysku

lub unieszkodliwiania w najnowszej technologii, położoną  najbliżej miejsca

wytwarzania odpadów, na obszarze tego województwa, na którym zostały

wytworzone; 

32) podmiotach uprawnionych - należy przez to rozumieć  przedsiębiorstwa będące

gminnymi jednostkami organizacyjnymi lub podmiotami posiadającymi wydane

przez Wójta Gminy, organ wykonawczy jednostki pomocniczej lub organ jednostki

albo podmiotu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

samorządzie gminnym, ważne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie: 

a) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

b) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

c) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

d) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni

zwłok zwierzęcych i ich części; 

33) zabudowie wielorodzinnej - należy przez to rozumieć  zabudowę  budynkami

wielomieszkaniowymi i wielolokalowymi; 

34) chowie zwierząt  - rozumie się  przez to wszelkie formy posiadania zwierząt

gospodarskich bez względu na tytuł  prawny oraz sposób ich utrzymywania i

użytkowania; 

35) zwierzętach domowych - rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające

wraz z  człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu,

utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza w rozumieniu ustawy

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003r. Nr 106 poz.1002 j.t.

z późn. zm.); 

36) zwierzętach gospodarskich - rozumie się przez to zwierzęta utrzymywane w celach

hodowlanych i produkcyjnych; 

37) 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. 

1) wyposażenie nieruchomości w opisane w Rozdziale III urządzenia, służące do

zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim

stanie sanitarnym, porządkowym, technicznym i okresowe dokonywanie dezynfekcji

tych urządzeń; 

2) utrzymywanie w należytym stanie sanitarnym altan oraz innych pomieszczeń,

mieszczących urządzenia na odpady; 

3) prowadzenie w opisanym w § 5. ust. 9 zakresie selektywnego zbierania i

przekazywania do odbioru poszczególnych strumieni odpadów komunalnych; 

4) przekazanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych

podmiotowi uprawnionemu do odbioru; 

5) selektywne zbieranie odpadów innych niż  komunalne, powstających na terenie

nieruchomości w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej, np. medycznych,

weterynaryjnych, i postępowanie z nimi zgodnie z zasadami przewidzianymi w

ustawie o odpadach; 

6) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości odpadów budowlanych i resztek

materiałów budowlanych, powstałych w wyniku remontu i modernizacji lokali i

budynków do specjalnie do tego celu przeznaczonych kontenerów ustawianych

przez uprawnione podmioty na zlecenie właściciela nieruchomości; 

7) bezwzględne przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej

lub, w przypadku, gdy budowa sieci jest technicznie lub ekonomicznie

nieuzasadniona, a fakt ten ma swoje odzwierciedlenie w studium uwarunkowań  i

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowym planie

zagospodarowania przestrzennego, o ile taki został opracowany oraz w wieloletnim

planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,

wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nie-czystości ciekłych lub

przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w

przepisach odrębnych; 

8) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych;

9) utrzymywanie w prawidłowym stanie technicznym posiadanego uzbrojenia

technicznego tj. przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

udrażnianie rynien, rur spustowych łącznie z koszem do czyszczenia i rewizją; 

10) oddzielne gromadzenie ścieków bytowych, gnojówki i gnojowicy;

11) utrzymywanie w prawidłowym stanie technicznym, odmulanie i wykaszanie rowów

odwadniających istniejących przy drogach,  torach i  na terenie innych

nieruchomości będących własnością danego podmiotu; 

12) utrzymywanie czystości na przystankach, torowiskach, w przepustach, i przy

przejściach, pod mostami itp.; 

13) uprzątanie z powierzchni nieruchomości i z wnętrza budynków każdej substancji

lub przedmiotu należących do jednej z kategorii określonych w załączniku nr 1 do

ustawy o odpadach, których posiadacz pozbywa się,  zamierza się pozbyć  lub do

ich pozbycia się jest obowiązany i przekazywanie ich podmiotowi uprawnionemu; 

14) likwidowanie śliskości w okresie mrozów i opadów śnieżnych w miejscach

użyteczności publicznej i chodnikach przy użyc iu  środków wymienionych w

Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. Dz. U. Nr 230,

poz. 1960 w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą  być

używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach; 

15) usuwanie nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych części nieruchomości

użyteczności publicznej; 

16) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wyłącznie w miejscach

dozwolonych, a więc: 

a) na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego tylko pod warunkiem,

że powstając e  ścieki odprowadzane są  do kanalizacji sanitarnej na warunkach

określonych przez zarządcę tej kanalizacji lub gromadzone w sposób umożliwiający

ich usunięcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w

szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników

wodnych lub do ziemi, 

b) na terenach służących  do  użytku publicznego tylko w miejscach do tego

przygotowanych i specjalnie oznaczonych; 

17) naprawy, drobne, a więc wymiana kół,  świec zapłonowych, żarówek, uzupełnianie

płynów, regulacje, pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi,

na terenie nieruchomości tylko za zgodą właściciela nieruchomości i tylko wtedy,

gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są

gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami o

utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 

18) stosowanie się  właścicieli zwierząt domowych i gospodarskich do przepisów

rozdziałów VII i VIII niniejszego Regulaminu. 

1) stosowania i składowania środków chemicznych dla usunięc i a  śniegu i lodu,

szkodliwych dla środowiska, a w szczególności dla terenów zieleni oraz zadrzewień;

ponadto obowiązuje całkowity zakaz stosowania środków chemicznych w pobliżu

pomników przyrody i parków wiejskich; 

2) zgarniania śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię;

3) wyprowadzania psów lub innych zwierząt do obiektów użytku publicznego, placówek

handlowych lub gastronomicznych i na teren plaży jeziornej, jeżeli zakaz taki wynika

z wyraźnego oznakowania dokonanego przez właściciela nieruchomości lub podmiot

zarządzający (placówką lub obiektem lub terenem); 

4) zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt;

5) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami

zlewnymi; 

6) indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli

nieruchomości; 

7) wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów,

nieczystości ciekłych i wód opadowych spływających z powierzchni dachów,

podjazdów, itp.; 

8) wprowadzania ścieków bytowych i przemysłowych do urządzeń  sieci kanalizacji

deszczowej a także wprowadzania ścieków deszczowych i wód drenażowych do

kanalizacji sanitarnej oraz wprowadzania do wszystkich urządzeń  kanalizacyjnych

odpadów stałych, czego konsekwencją  jest zmniejszanie przepustowości kanałów

odpadów płynnych niemieszających się z wodą, substancji palnych i wybuchowych,

substancji żrących, od-padów z hodowli zwierząt  o raz  ścieków zawierających

drobnoustroje chorobotwórcze - zgodnie z ustawą  o zbiorowym zaopatrzeniu w

wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków; 

1) powinny być  wyposażone w szczelne pokrywy zabezpieczające gromadzone

odpady przed dostępem zwierząt oraz opadów atmosferycznych; 

2) nie powinny powodować uciążliwego hałasu w trakcie ich wytaczania i opróżniania.

1) kosze uliczne o pojemności od 10 do 50 I;

2) pojemniki na odpady o pojemności od 110 I, 120 I, 240 I, 1100 I, KP7-7000 I;

3) worki w sytuacji, gdy warunki atmosferyczne uniemożliwiają  dojazd pojazdów

podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów; 

4) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań  ze szkła, opakowań  z

tworzyw sztucznych, zmieszanych odpadów opakowaniowych o pojemności 1000 I

do 2500 I oraz KP7 - na odpady wielkogabarytowe; 

5) kontenery przeznaczone na odpady budowlane KP-7;

6) kosze na psie odchody.

1) odpady kuchenne ulegające biodegradacji: obecny system gospodarowania

odpadami komunalnymi przy wykorzystaniu istniejącego miejsca odzysku i

unieszkodliwiania zapewnia ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji.

Dopuszcza się  łączne zbieranie odpadów biodegradowalnych ze zmieszanymi

niesegregowanymi odpadami komunalnymi; 

2) odpady opakowaniowe: – w zabudowie jednorodzinnej - składane są do worków na

opakowania, dostarczonych przez podmiot uprawniony i przekazywane w ramach

zawiązanej umowy; odbiór raz w miesiącu, – w zabudowie wielorodzinnej - składane

są  do worków, dostarczonych przez podmiot uprawniony i przekazywane na

bieżąco do Gminnej Zbiornicy Odpadów (GZO), gdy właściciel nieruchomości

podpisał  odrębną  umowę  z podmiotem uprawnionym. Gdy właściciel umowy nie

podpisał,  odpady składane są  do odrębnego pojemnika, w który zarządca

nieruchomości ją wyposażył; odbiór dwa razy w miesiącu; 

3) odpady tekstylne i obuwie zaleca się  gromadzić  do istniejących w przestrzeni

wiejskiej specjalnych pojemnikach ustawionych na terenie osiedli mieszkaniowych

zabudowy wielorodzinnej oraz przy obiektach handlowych; odbiór raz w miesiącu; 

4) sprzęt elektryczny i elektroniczny; zabrania się  umieszczania zużytego sprzętu

łącznie z innymi odpadami; należy organizować  odbiór w oparciu o indywidualne

umowy z podmiotem uprawnionym - w przypadku zabudowy wielorodzinnej,

natomiast w przypadku zabudowy jednorodzinnej należy gromadzić  w

zorganizowanych przez gminę  punktach zbiórki odpadów wielkogabarytowych i

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ponadto zgodnie z art. 42 ustawy

o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym obowiązek odbierania zużytego

sprzętu ciąży na sprzedawcach; 

5) odpady niebezpieczne: – w zabudowie jednorodzinnej zbieranie w odpowiednich do

tego opakowaniach, dostarczonych przez podmiot uprawniony i przekazywane jemu

zgodnie z podpisaną umową;  odbiór raz w miesiącu, – w zabudowie wielorodzinnej

zbieranie w odpowiednich do tego opakowaniach, dostarczonych przez podmiot

uprawniony i przekazywanie uprawnionemu podmiotowi, z którym wytwórca podpisał

odrębną  umowę.  Gdy właściciel umowy nie podpisał,  odpady składane są  do

odrębnego pojemnika, w który zarządca nieruchomości ją wyposażył;  odbiór raz w

miesiącu. Zgodnie z zapisami w planie gospodarki odpadami należy zbierać  do

pojemników rozmieszczonych w: placówkach sprzedaży detalicznej artykułów i

sprzętu gospodarstwa domowego oraz artykułów radiowo-telewizyjnych, placówkach

sprzedaży detalicznej sprzętu oświetleniowego, (zgodnie z art. 42 ustawy o zużytym

sprzęcie elektrycznym i elektronicznym obowiązek odbierania zużytego sprzętu

ciąży na sprzedawcach), w aptekach, szkołach, placówkach sprzedaży detalicznej

paliw płynnych i gazowych, warsztatach samochodowych, punktach wymiany oleju;

zgodnie z ustawą o bateriach i akumulatorach zabrania się umieszczania zużytych

baterii i zużytych akumulatorów razem z innymi odpadami; 

6) odpady wielkogabarytowe; zabrania się umieszczania odpadów wielkogabarytowych

z innymi odpadami; należy organizować odbiór w oparciu o indywidualne umowy z

podmiotem uprawnionym - w przypadku zabudowy wielorodzinnej, natomiast w

przypadku zabudowy jednorodzinnej należy gromadzić  w zorganizowanych przez

gminę  punktach zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu

elektrycznego i elektroniczne-go lub na zgłoszenie, w oparciu o zawarte umowy z

podmiotem uprawnionym; 

7) odpady budowlane są  składane do kontenera otwartego dostarczonego przez

podmiot uprawniony, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu podmiotu

uprawnionego, na miejscu nie utrudniającym korzystania z nieruchomości; odbiór

na zgłoszenie indywidualne. 

1) gmina i prowadzący handlową działalność gospodarczą są zobowiązani ustawić  w

miejscach publicznych, przed sklepami itp., pojemniki przeznaczone na selektywną

zbiórkę  odpadów z zakresu prowadzonej działalności, Pojemniki przeznaczone do

zbiórki selektywnej odpadów w systemie ogólnodostępnym, muszą  posiadać

odpowiednie wyraźne oznaczenia, na jaki surowiec wtórny są przeznaczone. Nowo

dostawiane pojemniki powinny być  dostosowane pod względem wizualnym i

objętościowym do istniejących w najbliższym otoczeniu. Pod względem systemu

odbioru tych odpadów należy pojemniki dostosować do systemu posiadanego przez

firmę, która świadczy odbiór tych odpadów; 

2) miejsca publiczne takie jak drogi publiczne, ciągi handlowo-usługowe, przystanki

komunikacji, parki są  przez właścicieli nieruchomości lub przedsiębiorców

użytkujących tereny komunikacji publicznej obowiązkowo wyposażo n e  w

zamocowane na stałe kosze uliczne, zgodnie z następującymi zasadami: –

rozmieszczenie musi uwzględniać natężenie ruchu ulicznego na drogach, – muszą

być  wykonane z materiałów odpornych na palenie, – wielkoś ć  koszy ulicznych

została określona w § 5 ust. 7 pkt 1, 

3) organizatorzy imprezy masowej są zobowiązani do wyposażenia miejsca, na którym

ona się odbywa, w jeden pojemnik o pojemności 120 I na 20 osób uczestniczących

w imprezie oraz w szalety przenośne w liczbie jeden szalet na 200 osób

uczestniczących w imprezie, organizatorzy są zobowiązani przed imprezą zawrzeć

umowy z podmiotami uprawnionymi posiadającymi aktualne zezwolenie na odbiór i

transport odpadów, celem wyposażenia w kosze i szalety oraz ich opróżnienie i

uprzątnięcie w czasie nie dłuższym niż 12 godzin po zakończeniu imprezy. 

1) opakowania z papieru i tektury – w pojemnikach koloru niebieskiego,

2) opakowania ze szkła – w urządzeniach pojemnikach zielonego,

3) opakowania z tworzyw sztucznych, wielkomateriałowe lub z metali – w pojemnikach

koloru żółtego, 

4) opakowania ulegające biodegradacji – w pojemnikach koloru brązowego,

5) odpady niesegregowane – w pojemnikach z logo odbiorcy,

6) odpady niebezpieczne; baterie i akumulatory - w pojemnikach koloru czerwonego,

Postanowienia niniejszego ustępu nie naruszają  postanowień  §  5  us t .   8   i   9

niniejszego regulaminu. 

§   7 .Zasady rozmieszczania urządzeń  przeznaczonych do zbierania odpadów i

gromadzenia nieczystości płynnych:  

1) podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy

uwzględniać przepisy § 22 i § 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.); 

2) na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi

odpadami należy ustawiać  w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników

podmiotu uprawnionego bez konieczności otwierania wejśc i a  n a  t e r e n

nieruchomośc i  l ub ,  gdy  tak ie j  możliwośc i  n i e  m a ,  n a l eży udostępnić  je

przedsiębiorstwu wywozowemu w dniu odbioru, dopuszcza się także wjazd na teren

nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów

zgromadzonych w pojemnikach; 

3) zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą

być  zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego

podmiotu uprawnionego w celu ich opróżnienia. 

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

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) do pojemników na opakowania szklane zabrania się  wrzucać:  – ceramikę

(porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki), – lustra, – szklane opakowania

farmaceutyczne i chemiczne z pozostałościami zawartośc i ,  – szkło budowlane

(szyby okienne, szkło zbrojone), szyby samochodowe; 

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

zabrudzone tworzywa sztuczne pochodzenia medycznego, – opakowania i butelki

po olejach i smarach, puszki i pojemniki po farbach i lakierach, – opakowania po

środkach chwasto- i owadobójczych; 

4) zabrania się  odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z

obornika do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe; 

5) zabrania się  gromadzenia w zbiornikach bezodpływowych nieczyszczonych

ścieków poprodukcyjnych, ścieków zawierających ropopochodne oraz płynnych

odpadów kuchennych z zakładów zbiorowego żywienia. 

a) w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz w tygodniu,

b) niezależn i e  o d  c zęstotliwośc i   op różniania pojemników i koszy ulicznych

zarządzający obszarem mają  obowiązek nie dopuścić  do przepełnienia koszy

ulicznych i wysypywania odpadów na ziemię; 

c) usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa się według potrzeb jednak nie

rzadziej niż raz w tygodniu; 

d) właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani

opróżniać je z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia i

wylewania na powierzchnię  terenu oraz zagniwania nagromadzonych w nich

ścieków; przyjmuje się,  że pojemnoś ć  zbiorników powinna wystarczyć  na

opróżnianie ich nie częściej niż raz w tygodniu; 

e) właściciele punktów handlowych i usługowych zlokalizowanych poza budynkami są

zobowiązani usuwać odpady codziennie; 

f) organizatorzy imprez masowych zobowiązani są  usuwać  odpady i opróżniać

przenośne toalety oraz usuwać  je w czasie nie dłuższym niż  12 godzin po

zakończeniu imprezy. 

a) do 31 grudnia 2010 r. do nie więcej niż  75% wagowo całkowitej masy odpadów

ulegających biodegradacji, 

b) do 31 grudnia 2013 r. do nie więcej niż 50%,

c) do 31 grudnia 2020 r. do nie więcej niż 35%, w stosunku do masy tych odpadów

wytworzonych w roku 1995, będą  to następujące i lośc i  w  gmin ie :  – 115

kg/osobę/rok w roku 2010, – 76 kg/osobę/rok w roku 2013, – 53 kg/osobę/rok w

roku 2020, przy czym ilość odpadów biodegradowalnych wytworzonych w 1995 r. w

Polsce wg KPGO to 4.380,8 tys. Mg, a w województwie zachodniopomorskim 209,9

tys. Mg. 

a) opakowaniowych,

b) wielkogabarytowych,

c) budowlanych,

d) niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych.

1) w odniesieniu do psów:

a) wyposażenia psa w obrożę,  a w przypadku ras uznawanych za agresywne –

również w kaganiec, 

b) prowadzenie psa na uwięzi a psa rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób

zagrażającego otoczeniu - na uwięzi i w nałożonym kagańcu, 

c) zwolnienie przez właściciela nieruchomośc i  psów ze smyczy na  teren ie

nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w

sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób

trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem, 

2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:

a) stały i skuteczny dozór,

b) niewprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem

obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp.,

postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzy-stających z pomocy psów-

przewodników, 

c) niewprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla

dzieci, plaż,  kąpielisk oraz tereny objęte zakazem na podstawie odrębnych uchwał

rady gminy, 

d) zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach

zielonych do tego prze-znaczonych i specjalnie oznakowanych, w sytuacji, gdy

właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy

ono psów ras uznanych za agresywne, 

e) 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, należy umieszczać  w specjalnie

przygotowanych do tego celu koszach lub jeśli one nie występują w pobliżu mogą

być  deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów;

postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z  psów

przewodników, 

f) niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe,

g) właściwe traktowanie zwierząt domowych zgodnie z art. 5, art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o

ochronie zwierząt, 

h) zgłaszanie do schroniska, faktu zauważenia bezdomnego psa lub zwierzęcia

podejrzanego o wściekliznę; 

3) hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są  spełniać  wymogi ustanowione dla

hodujących zwierzęta gospodarskie na obszarach wyłączonych spod zabudowy; 

4) postanowienia pkt 2 dotyczą  także zwierząt nieudomowionych, utrzymywanych w

charakterze zwierząt domowych. 

1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt

spełniających wymogi Prawa budowlanego; 

2) wszelka uciążliwoś ć  hodowli dla środowiska, w tym emisje będące jej skutkiem

zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona. 

1) przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych;

2) gromadzić  i usuwać  nieczystości, które nie są  obornikiem i gnojówką,  w sposób

przewidziany dla ścieków; 

3) składować  obornik w odległości co najmniej 10 m od linii rozgraniczającej drogi

publicznej, na terenie płaskim wyposażonym w płyty gnojowe w terminie określonym

ustawą,  tak by odcieki  nie mogły przedostawać  się  na teren sąsiednich

nieruchomości; 

4) przeprowadzać  deratyzację  pomieszczeń,  w których prowadzona jest hodowla

zwierząt ,  dwa razy do roku wiosną  i jesienią,  realizowaną  przez podmiot

uprawniony; 

5) pszczoły trzymać  w ulach, ustawionych na obrzeżach w odległości, co najmniej 30

m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły

nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich; w przypadku

gdy ule posadowione są  na nieruchomości stanowiącej współwłasność,  stosunki

pomiędzy współwłaścicielami regulują przepisy ustawy kodeks cywilny. 

1) propagowanie działań mieszkańców Gminy na rzecz ekologii;

2) wydawanie podmiotom gospodarczym zezwoleń na działalność usługową w zakresie

odbierania od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych stały c h  i

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych; 

3) bieżącą kontrolę realizacji przepisów ustawy oraz niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy 

 

 

 

Barbara Koleśnikow 
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UCHWAŁA NR LII/317/10  

RADY GMINY W GOŚCINIE  

z dnia 25 czerwca 2010 r.  

 

w sprawie regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Gościno 

 

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

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591, t.j. 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, 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 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, 

poz. 142, Nr 28 poz. 146) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z 2006r. Nr 144, 

poz. 1042, z 2008r. Nr 223, poz. 1464, z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 79 , poz. 666, Nr 92 

poz. 753, Nr 215, poz. 1664, z 2010r. Nr 47 poz. 278), Rada Gminy Gościno uchwala 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gościno, zwany dalej 

regulaminem, o następującej treści: 

T Y T UŁ  1 .  R E G U L A M I N  U T R Z Y M A N I A  C Z Y S T OŚ C I  I  

P O R ZĄ D K U   

R o z d z i ał  1  

Postanowienia ogólne  

§   1 .  1. Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, mieszkańców oraz osoby 

przebywające czasowo na terenie Gminy Gościno.  

2. Określa się  szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

Gościno a przede wszystkim:  

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:  

R o z d z i ał  2  

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości  

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

nieruchomości poprzez:  

2. Na terenie budowy wykonywanie obowiązków właściciela nieruchomości należy do 

wykonawcy robót budowlanych.  

3. Na terenie wydzielonych krawężnikiem oraz na przystankach komunikacyjnych 

obowiązki uprzątnięcia i pozbycia się  błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń, 

należą do przedsiębiorców użytkujących tereny służące komunikacji publicznej.  

4. Na drogach publicznych obowiązki utrzymania czystości i porządku, a także zbieranie 

i pozbywanie się  odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych 

oraz utrzymanie tych urządzeń  w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i 

technicznym, pozbywanie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych 

z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej należy do 

zarządcy drogi.  

5. Uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, 

jeżeli zarząd drogi pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów na takim 

chodniku, należą do zarządcy drogi.  

6. Na terenach pozostałych obowiązki utrzymania czystości i porządku należą do gminy, 

do obowiązków gminy należy także uprzątnięcie i pozbycie się  błota, śniegu, lodu i 

innych zanieczyszczeń  z chodników, jeżeli gmina pobiera opłaty z tytułu postoju lub 

parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku oraz zbieranie i pozbycie się 

odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych umieszczonych na 

tym chodniku i utrzymanie tych urządzeń  w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym.  

§   4 .  Na terenie gminy, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, 

zabrania się:  

R o z d z i ał  3  

Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości oraz 

na drogach publicznych  

§ 5. 1. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie 

poprzez wyposażenie nieruchomości w pojemniki o odpowiedniej pojemności, 

uwzględniającej rodzaj zabudowy, działalność usługową i częstotliwość pozbywania się 

odpadów, według zasad opisanych w ust. 3.  

2. Pojemniki na odpady powinny być  ustawione w granicach nieruchomości, w miejscu 

dostępnym dla mieszkańców i jednostek wywozowych, na twardej i równej powierzchni, 

zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota, w sposób nie powodujący utrudnień i 

niedogodności dla sąsiadów; należy uwzględniać przepisy § 22 i § 23 Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 

z późn. zm.).  

3. Pojemniki do gromadzenia odpadów muszą  spełniać  techniczne wymogi 

bezpieczeństwa, higieny, ochrony środowiska uzgodnione z podmiotem wywożącym 

odpady; odpady gromadzone w inny sposób nie będą  wywożone; nie dotyczy to 

odpadów przestrzennych.  

4. Właściciel pojemnika odpowiada za utrzymanie go w odpowiednim stanie technicznym 

i sanitarnym.  

5. Pojemniki wymienione w ust. 8 pkt 2:  

6.  Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie 

przez dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale lub 

czasowo przebywających na jej terenie, w taki sposób by opróżnianie było konieczne 

nie częściej niż  raz w tygodniu bez dopuszczenia do przepełnienia; podobnie 

przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi zostać  dostosowana do ilości 

mieszkańców w sposób zapewniający uzyskanie stopnia ich oczyszczania określonego 

w przepisach odrębnych  

7. Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to:  

8. Odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić  w następujący 

sposób:  

§ 6. 1. Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych w miejscach i na drogach publicznych:  

2. Odpady należy gromadzić w pojemnikach:  

§   8 .  Ograniczenia wynikające z konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa i 

właściwej eksploatacji urządzeń  do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorników 

bezodpływowych:  

R o z d z i ał  4  

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości 

ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku 

publicznego  

§  9 .  1.  Właściciele nieruchomości  są  zobowiązani do zawarcia umów z podmiotem 

uprawnionym na odbiór odpadów komunalnych.  

2. Właściciele nieruchomości, które pomimo istniejącej w obrębie posesji sieci kanalizacji 

sanitarnej nie zostały podłączone do tej infrastruktury, zobowiązani są  dokonać 

przyłączenia po uprzednim uzyskaniu warunków technicznych przyłączenia do sieci w 

MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu. Powyższe nie dotyczy właścicieli, którzy wyposażyli 

nieruchomoś ć  w przydomową  oczyszczalnię   ścieków, której parametry i poziom 

oczyszczania odpowiada normom.  

3. Właściciele nieruchomości, które nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej, z uwagi 

na brak tego uzbrojenia, w tym rejonie, są  zobowiązani do podpisania z podmiotem 

uprawnionym, umowy na opróżnianie zbiornika bezodpływowego lub opróżnianie 

osadnika oczyszczalni przydomowej.  

4. Wymieniona wyżej umowa może  b yć  również  podpisana z inną  jednostką 

funkcjonującą w oparciu o ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w 

wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr 123 poz.858 j.t. z późn. 

zm.), jeżeli posiada ona stosowne zezwolenie.  

5. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych rozliczane jest w oparciu o wskazania 

przepływomierza zainstalowanego na stacji zlewnej ścieków dowożonych, gdy brak 

takiego licznika, stosujemy normy, które wynikają  z treści Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm 

zużycia wody (Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 70).  

6. Właściciele nieruchomości zużywający wodę na potrzeby gospodarstwa rolnego lub w 

związku z utrzymywaniem terenów zielonych m in. podlewania ogrodów i innych terenów 

zieleni, w związku z tym nieodprowadzający jej do zbiorników bezodpływowych, powinni 

zainstalować  odrębne liczniki do pomiaru zużycia wody na potrzeby bytowe, w 

przeciwnym razie będą rozliczani w oparciu o wyżej wymienione normy.  

7. Organizator imprezy masowej, nie później niż 30 dni przed planowanym terminem jej 

rozpoczęcia, jest zobowiązany wystąpić  z wnioskiem o opinię  do Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 marca 2009r. o 

bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009r. Nr 62 poz.504).  

§ 10 .  Ustala się  minimalną  częstotliwoś ć  usuwania odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości, zgodnie z umowami określonymi z przedsiębiorstwami:  

§ 11.  1. Odpady komunalne, selekcjonowane i nieselekcjonowane, są  odbierane od 

właścicieli nieruchomości zgodnie z podpisanymi umowami odbioru odpadów 

komunalnych w gminie, bądź na zgłoszenie.  

2. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany umieścić urządzenia wypełnione odpadami 

w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego bez 

konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie 

ma, należy je udostępnić  w dniu odbioru przedsiębiorcy wywozowemu, dopuszcza się 

także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru 

odpadów zgromadzonych w pojemnikach.  

3. Odpady wielkogabarytowe należy wystawić  na chodnik lub ulicę  przed wejściem na 

teren nieruchomości lub na miejsce wyznaczone przez zarządcę  do tego celu w 

zabudowie wielorodzinnej w oparciu o umowę  podpisaną  z podmiotem uprawnionym, 

natomiast w przypadku zabudowy jednorodzinnej należy gromadzić w zorganizowanych 

przez gminę  punktach zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego lub na zgłoszenie, w oparciu o umowę  z podmiotem 

uprawnionym.  

4. Odpady budowlane muszą być  złożone w udostępnionych przez podmiot uprawniony 

kontenerach, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu podmiotu uprawnionego oraz 

nie utrudniającym korzystania z nieruchomości lub wyznaczonym do tego celu przez 

zarządcę  w zabudowie wielorodzinnej Do odbierania tych odpadów można używać 

samochodów przystosowanych do przewozu kontenerów lub skrzyniowych, powinny one 

być przykryte, aby nie powodowały podczas transportu zanieczyszczenia i zaśmiecenia 

terenu.  

5. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na 

podstawie zamówienia właściciela nieruchomośc i ,  złożonego do podmiotu 

uprawnionego, z którym podpisał umowę,  zamówienie musi być zrealizowane w okresie 

36 godzin od zgłoszenia.  

6 .  C zęstotliwoś ć  opróżn i a n i a   z   o s adów  ściekowych zbiorników oczyszczalni 

przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji.  

7. Do odbierania odpadów komunalnych niesegregowanych należy używać samochodów 

specjalistycznych, a do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych - samochodów asenizacyjnych, pojazdy, o których mowa wyżej, 

winny być myte codziennie.  

8. Do odbierania odpadów należy  używać  samochodów specjalnie, w tym celu 

przystosowanych i wyposażonych ,  tak  aby  i ch  t ranspor t  n ie  powodował 

zanieczyszczenia i zaśmiecenia terenu.  

9. Zanieczyszczenia, jakie powstają  w wyniku załadunku i transportu odpadów oraz 

nieczystości płynnych pracownicy podmiotu uprawnionego mają obowiązek natychmiast 

usunąć.  

R o z d z i ał  5  

Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów oraz ilości odpadów 

wyselekcjonowanych, do których osiągnięcia zobowiązane są podmioty 

uprawnione  

§ 12. 1. Jednostki wywozowe prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, zobowiązani są  do ich przekazywania do 

miejsca najbliżej położonego od miejsca ich wytworzenia, w którym mogą być poddane 

odzyskowi lub unieszkodliwianiu, w instalacjach spełniających wymagania najlepszej 

dostępnej techniki lub technologu, o której mowa w art. 143 ustawy Prawo ochrony 

środowiska, ujętej w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami.  

2. System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy 

odpadów komunalnych ule-gających biodegradacji kierowanych do składowania:  

3. Obowiązek ten realizują przedsiębiorcy, którzy uzyskają zezwolenie na odbiór odpadów 

od mieszkańców.  

§ 13. Zgodnie z zapisami KPGO i treścią niniejszego Regulaminu, podmioty uprawnione 

są  zobowiązane w kolejnych latach wyselekcjonować  spośród odpadów komunalnych 

biodegradowalnych ilości odpadów podane w § 2 ust. 19.  

R o z d z i ał  6  

Inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami  

§ 14. 1. Gmina zapewnia objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem 

odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, a więc:  

2. Zakłada się zwiększenie ilości zbieranych odpadów metodą selektywną od turystów i 

wczasowiczów.  

3. Gmina podaje do publicznej wiadomości wymagania, jakie muszą  spełniać 

przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwoleń na odbiór odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości; w wymaganiach tych szczegółowo określa, w oparciu o 

niniejszy Regulamin, zasady selekcji odpadów przez właścicieli, zasady ich odbioru oraz 

dalszego postępowania z nimi przez przedsiębiorców.  

4. Gmina wydając zezwolenie na odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości, poprzez 

określenie szczegółowych zasad odbioru i postępowania, zobowiązuje przedsiębiorców 

do odbierania wszystkich odpadów zebranych selektywnie, w tym powstających w 

gospodarstwach domowych, odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów, odpadów budowlanych z 

remontów i odpadów niebezpiecznych.  

R o z d z i ał  7  

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę 

przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem 

terenów przeznaczonych do wspólnego użytku  

§   1 5 .  Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są  zobowiązane do zachowania 

bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub 

uciążliwością  dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do 

użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.  

§ 16. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:  

R o z d z i ał  8  

Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach 

wyłączonych z produkcji rolniczej  

§ 17. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych 

z produkcji rolniczej, oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego na funkcję inną niż rolnicza.  

2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie 

zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:  

3. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, 

zobowiązani są przestrzegać następujących zapisów:  

4. W przypadku wystąpienia konieczności przeniesienia kolonii pszczół  w miejsce 

spełniające wymagania o których mowa w ust. 3 pkt 5, należy dokonać  tego 

przeniesienia we właściwym czasie dostosowanym do stopnia wegetacji kolonii, w taki 

sposób aby zminimalizować ryzyko powstania szkody.  

R o z d z i ał  9  

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania  

§ 18. 1. Wprowadza się obowiązek przeprowadzenia akcji odszczurzania w miesiącach 

marzec i październik każdego roku na terenach nieruchomości.  

2. Obowiązkiem, o którym mowa w ust. 1 obarczeni są właściciele nieruchomości.  

3. W trakcie przeprowadzania deratyzacji obowiązuje zachowanie szczególnej 

ostrożności w obrębie miejsc wyłożenia środków zwalczających gryzonie.  

4. Obowiązkowej deratyzacji podlegają  wszystkie obiekty na terenie gminy: budynki 

mieszkalne, obiekty użyteczności publicznej, zabudowania gospodarcze, sklepy, 

warsztaty, ze szczególnym uwzględnieniem korytarzy piwnicznych, węzłów cieplnych, 

studni urządzeń kanalizacji sanitarnej itp.  

5. Deratyzacja powinna być  poprzedzona akcją sanitarno-porządkową,  mającą  na celu 

przegląd nieruchomości pod kątem jej niedostępności dla szczurów.  

6. Informacja o deratyzacji będzie podawana w formie obwieszczenia wójta gminy.  

R o z d z i ał  1 0 

Postanowienia końcowe  

§ 19. 1. Gmina Gościno tworzy odpowiednie warunki do utrzymania czystości i porządku 

poprzez:  

2. W przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązków, o których mowa w regulaminie 

Wójt Gminy wydaje decyzję  nakazującą  wykonanie ww. obowiązku. Decyzja, o której 

mowa w zdaniu poprzedzającym podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 

czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005r. Nr 229 

poz.1954 j.t.z późn. zm.).  

3. Właściciele nieruchomości i inne osoby nie wykonujące obowiązków określonych w 

regulaminie podlegają  karze grzywny. Postępowanie w sprawach, o których mowa w 

zdaniu poprzedzającym toczy się  według przepisów postępowania w sprawach o 

wykroczenie.  

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gościno.  

§ 21. Traci moc uchwała Nr XXXV/249/06 Rady Gminy Gościno z dnia 9 lutego 2006 r. w 

sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gościno.  

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

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.  

1) wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości;

2) rodzaje i minimalną pojemnością urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów

komunalnych; 

3) częstotliwoś ć  i sposób pozbywania się  odpadów komunalnych i nieczystości

ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku

publicznego; 

4) maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów; 

5) inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami;

6) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe;

7) wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach

wyłączonych z produkcji rolniczej; 

8) wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej

przeprowadzania. 

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu

czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236 poz.2008 j.t. z późn. zm.); 

2) ustawie o odpadach - należy przez to rozumieć  ustawę z dnia z dnia 27 kwietnia

2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2007r. Nr 39 poz.251 j.t. z późn. zm.); 

3) ustawie o drogach publicznych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 marca

1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19 poz.115 j.t. z późn. zm.); 

4) ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków -

należy przez to rozumieć  ustawę  z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr 123

poz.858 j.t. z późn. zm.); 

5) Prawo wodne - należy przez to rozumieć  ustawę  z dnia 18 lipca 2001r. Prawo

wodne (Dz.U. z 2005r. Nr 239 poz.2019 j.t. z późn. zm.); 

6) Prawo ochrony środowiska - należy przez to rozumieć  ustawę z dnia 27 kwietnia

2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2008r. Nr 25 poz.150 j.t. z późn. zm.); 

7) ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - należy przez to

rozumieć ustawę o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca

2005 r. (Dz. U. 180 poz. 1495 z późn. zm.); 

8) ustawie o bateriach i akumulatorach – należy przez to rozumieć  ustawę z dnia 24

kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. 79 poz. 666), 

9) ustawie o ochronie zwierząt - należy przez to rozumieć  ustawę z dnia 21 sierpnia

1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003r. Nr 106 poz.1002 j.t. z późn. zm.); 

10) ustawie o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich - należy przez to

rozumieć ustawę z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.U.07.133.921 z późn. zm.); 

11) Prawo budowlane - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (Dz.U.06.156.1118 j.t. z późn. zm); 

12) nieruchomośc i  - 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; 

13) właścicielu nieruchomośc i  - należy przez to rozumieć  właściciela, a także

współwłaściciela, użytkowników wieczystych, jednostkę  organizacyjną  i osobę

posiadającą  nieruchomość  w zarządzie lub użytkowaniu, a także inny podmiot

władający nieruchomością,  również  wykonawcę  robót budowlanych oraz

przedsiębiorstwo komunikacji dla przystanków i dworców, a także osobę

sprawującą zarząd nad nieruchomością wspólną w rozumieniu przepisów ustawy z

dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 j.t. z

późn. zm.) lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany; 

14) umowach - należy przez to rozumieć  umowy, rozumiane zgodnie z treścią art. 6

ust. 1 ustawy, podpisane z podmiotem uprawnionym przez właścicieli

nieruchomości; 

15) górnych stawkach opłat - należy przez to rozumieć  zgodne z treścią art. 6 ust. 2

ustawy górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi,

podmiotów uprawnionych, w zakresie pozbywania się  zebranych na terenie

nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych; 

16) Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (dalej: KPGO) - należy rozumieć przez to

dokument przyjęty przez Radę Ministrów zgodnie z treścią art. 14 ust. 4 ustawy z

dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.07.39.251 j.t. z późn. zm.) i ogłoszony

w Monitorze Polskim z 2006r., Nr 90 poz.946 z dnia 29 grudnia 2006r., 

17) stawkach opłat  - należy rozumieć  przez to wysokość  opłat uiszczanych przez

właściciela nieruchomości, podmiotowi uprawnionemu za odbiór odpadów

komunalnych, przeliczonych na jedną zamieszkałą osobę w skali roku i miesiąca,

których wysokość skalkulowana jest z uwzględnieniem: ilości wytwarzanych przez

jedną  osobę  odpadów, kosztów ich odbioru, transportu, selekcji, odzysku,

recyklingu, kompostowania, składowania, spalania i innych form unieszkodliwiania

odpadów, nie wyłączając kosztów budowy instalacji, urządzeń i obiektów, kosztów

ich eksploatacji, zamknięcia, likwidacji, rekultywacji, monitoringu, dozorowania

oraz ewentualnych odszkodowań  wynikłych faktu realizacji obiektu lub kosztów

zabezpieczenia roszczeń; podmiot uprawniony zobowiązany jest do pomniejszania

stawek opłat o wpływy uzyskiwane z opłat produktowych z wojewódzkiego funduszu

ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wpływy uzyskane na mocy umów

podpisanych z organizacjami odzysku, wpływy uzyskane ze sprzedaży niektórych

surowców wtórnych oraz wpływy uzyskane od samorządu z tytułu dopłat do

selektywnej zbiórki i odbioru; ilość odpadów wytwarzanych w przeciągu roku przez

jedną osobę; 

18) zniżkach w opłatach - należy przez to rozumieć,  zgodne z treścią  art. 6 ust. 4

ustawy, zniżki, w stosunku do górnych stawek opłat, udzielane w roku następnym,

właścicielom nieruchomości, w zamian za zebrane i odebrane odpady w sposób

selektywny w roku poprzednim; wielkoś ć  zniżek określa rada gminy w drodze

uchwały; 

19) poziomach selekcji - należy przez to rozumieć,  ilość  - zgodnie z docelowymi

zapisami KPGO - odbieranych od jednej osoby następujących odpadów: 

a) organicznych w roku 2010 – 23,5kg z tendencją  spadkową  o 5% w latach

następnych 

b) opakowań  z papierem, tekturą  tekstyliami i metalami w roku 2010 – 25,5kg bez

zmian w latach następnych. 

c) odpadów wielkogabarytowych rocznie na poziomie 20kg.

d) odpadów budowlanych w roku 2010 -85kg i w 2015r. – 103kg.

e) odpadów niebezpiecznych rocznie do poziomu 3 kg.

20) odpadach komunalnych - należy przez to rozumieć  odpady powstające w

gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów

niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na

swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach

domowych; 

21) odpadach wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć  jeden ze strumieni

odpadów komunalnych wymienionych w KPGO, charakteryzujący się tym, że jego

składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę,  nie mogą  być  umieszczone w

typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych; 

22) odpadach ulegających biodegradacji - należy przez to rozumieć  odpady, które

ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów; 

23) odpadach zielonych - należy przez to rozumieć  frakcję  odpadów ulegających

biodegradacji, powstających w wyniku pielęgnacji i uprawy ogrodów i terenów

zielonych; 

24) odpadach opakowaniowych - należy przez to rozumieć  opakowania z papieru i

tektury, opakowania wielomateriałowe, opakowania z tworzyw sztucznych,

opakowania ze szkła, opakowania z blachy stalowej i opakowania z aluminium,

wymienione w KPGO pośród 18 strumieni składających się na odpady komunalne; 

25) odpadach budowlanych - rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzących z

remontów i budów wymienioną w KPGO pośród 18 strumieni składających się na

odpady komunalne; 

26) odpadach niebezpiecznych - rozumie się  przez to  f rakc ję  odpadów

niebezpiecznych w rozumieniu ustawy o odpadach, wymienioną w KPGO pośród

18 strumieni składających się  na odpady komunalne, a więc np.: baterie,

akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do

impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków,

opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach, opakowania po aerozolach,

zużyte opatrunki; 

27) sprzęcie (elektrycznym i elektronicznym) - należy przez to rozumieć  zgodnie z

ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca 2005 r.

(Dz. U. 180 poz. 1495 z późn. zm.) urządzenia, których prawidłowe działanie jest

uzależn i o n e  o d  d o pły w u  p rądu e lekt rycznego lub od obecnośc i   pó l

elektromagnetycznych oraz mogące służyć do wytwarzania, przesyłu lub pomiaru

prądu elektrycznego lub pól elektromagnetycznych i zaprojektowane do użytku

przy napięciu elektrycznym nieprzekraczającym 1.000 V dla prądu zmiennego

oraz 1.500 V dla prądu stałego, zaliczone do grup sprzętu określonych w

załączniku nr 1 do ustawy; 

28) nieczystościach ciekły c h  - należy przez to rozumieć   ścieki gromadzone

przejściowo w zbiornikach bezodpływowych; 

29) zbiornikach bezodpływowych - należy przez to rozumieć  instalacje i urządzenia

przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstania; 

30) stacjach zlewnych - należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia zlokalizowane

przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków służące do

przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych po-jazdami asenizacyjnymi z

miejsc gromadzenia; 

31) miejscu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych należy przez to

rozumieć zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o odpadach instalację służącą do odzysku

lub unieszkodliwiania w najnowszej technologii, położoną  najbliżej miejsca

wytwarzania odpadów, na obszarze tego województwa, na którym zostały

wytworzone; 

32) podmiotach uprawnionych - należy przez to rozumieć  przedsiębiorstwa będące

gminnymi jednostkami organizacyjnymi lub podmiotami posiadającymi wydane

przez Wójta Gminy, organ wykonawczy jednostki pomocniczej lub organ jednostki

albo podmiotu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

samorządzie gminnym, ważne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie: 

a) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

b) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

c) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

d) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni

zwłok zwierzęcych i ich części; 

33) zabudowie wielorodzinnej - należy przez to rozumieć  zabudowę  budynkami

wielomieszkaniowymi i wielolokalowymi; 

34) chowie zwierząt  - rozumie się  przez to wszelkie formy posiadania zwierząt

gospodarskich bez względu na tytuł  prawny oraz sposób ich utrzymywania i

użytkowania; 

35) zwierzętach domowych - rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające

wraz z  człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu,

utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza w rozumieniu ustawy

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003r. Nr 106 poz.1002 j.t.

z późn. zm.); 

36) zwierzętach gospodarskich - rozumie się przez to zwierzęta utrzymywane w celach

hodowlanych i produkcyjnych; 

37) 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. 

1) wyposażenie nieruchomości w opisane w Rozdziale III urządzenia, służące do

zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim

stanie sanitarnym, porządkowym, technicznym i okresowe dokonywanie dezynfekcji

tych urządzeń; 

2) utrzymywanie w należytym stanie sanitarnym altan oraz innych pomieszczeń,

mieszczących urządzenia na odpady; 

3) prowadzenie w opisanym w § 5. ust. 9 zakresie selektywnego zbierania i

przekazywania do odbioru poszczególnych strumieni odpadów komunalnych; 

4) przekazanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych

podmiotowi uprawnionemu do odbioru; 

5) selektywne zbieranie odpadów innych niż  komunalne, powstających na terenie

nieruchomości w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej, np. medycznych,

weterynaryjnych, i postępowanie z nimi zgodnie z zasadami przewidzianymi w

ustawie o odpadach; 

6) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości odpadów budowlanych i resztek

materiałów budowlanych, powstałych w wyniku remontu i modernizacji lokali i

budynków do specjalnie do tego celu przeznaczonych kontenerów ustawianych

przez uprawnione podmioty na zlecenie właściciela nieruchomości; 

7) bezwzględne przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej

lub, w przypadku, gdy budowa sieci jest technicznie lub ekonomicznie

nieuzasadniona, a fakt ten ma swoje odzwierciedlenie w studium uwarunkowań  i

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowym planie

zagospodarowania przestrzennego, o ile taki został opracowany oraz w wieloletnim

planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,

wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nie-czystości ciekłych lub

przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w

przepisach odrębnych; 

8) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych;

9) utrzymywanie w prawidłowym stanie technicznym posiadanego uzbrojenia

technicznego tj. przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

udrażnianie rynien, rur spustowych łącznie z koszem do czyszczenia i rewizją; 

10) oddzielne gromadzenie ścieków bytowych, gnojówki i gnojowicy;

11) utrzymywanie w prawidłowym stanie technicznym, odmulanie i wykaszanie rowów

odwadniających istniejących przy drogach,  torach i  na terenie innych

nieruchomości będących własnością danego podmiotu; 

12) utrzymywanie czystości na przystankach, torowiskach, w przepustach, i przy

przejściach, pod mostami itp.; 

13) uprzątanie z powierzchni nieruchomości i z wnętrza budynków każdej substancji

lub przedmiotu należących do jednej z kategorii określonych w załączniku nr 1 do

ustawy o odpadach, których posiadacz pozbywa się,  zamierza się pozbyć  lub do

ich pozbycia się jest obowiązany i przekazywanie ich podmiotowi uprawnionemu; 

14) likwidowanie śliskości w okresie mrozów i opadów śnieżnych w miejscach

użyteczności publicznej i chodnikach przy użyc iu  środków wymienionych w

Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. Dz. U. Nr 230,

poz. 1960 w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą  być

używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach; 

15) usuwanie nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych części nieruchomości

użyteczności publicznej; 

16) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wyłącznie w miejscach

dozwolonych, a więc: 

a) na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego tylko pod warunkiem,

że powstając e  ścieki odprowadzane są  do kanalizacji sanitarnej na warunkach

określonych przez zarządcę tej kanalizacji lub gromadzone w sposób umożliwiający

ich usunięcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w

szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników

wodnych lub do ziemi, 

b) na terenach służących  do  użytku publicznego tylko w miejscach do tego

przygotowanych i specjalnie oznaczonych; 

17) naprawy, drobne, a więc wymiana kół,  świec zapłonowych, żarówek, uzupełnianie

płynów, regulacje, pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi,

na terenie nieruchomości tylko za zgodą właściciela nieruchomości i tylko wtedy,

gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są

gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami o

utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 

18) stosowanie się  właścicieli zwierząt domowych i gospodarskich do przepisów

rozdziałów VII i VIII niniejszego Regulaminu. 

1) stosowania i składowania środków chemicznych dla usunięc i a  śniegu i lodu,

szkodliwych dla środowiska, a w szczególności dla terenów zieleni oraz zadrzewień;

ponadto obowiązuje całkowity zakaz stosowania środków chemicznych w pobliżu

pomników przyrody i parków wiejskich; 

2) zgarniania śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię;

3) wyprowadzania psów lub innych zwierząt do obiektów użytku publicznego, placówek

handlowych lub gastronomicznych i na teren plaży jeziornej, jeżeli zakaz taki wynika

z wyraźnego oznakowania dokonanego przez właściciela nieruchomości lub podmiot

zarządzający (placówką lub obiektem lub terenem); 

4) zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt;

5) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami

zlewnymi; 

6) indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli

nieruchomości; 

7) wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów,

nieczystości ciekłych i wód opadowych spływających z powierzchni dachów,

podjazdów, itp.; 

8) wprowadzania ścieków bytowych i przemysłowych do urządzeń  sieci kanalizacji

deszczowej a także wprowadzania ścieków deszczowych i wód drenażowych do

kanalizacji sanitarnej oraz wprowadzania do wszystkich urządzeń  kanalizacyjnych

odpadów stałych, czego konsekwencją  jest zmniejszanie przepustowości kanałów

odpadów płynnych niemieszających się z wodą, substancji palnych i wybuchowych,

substancji żrących, od-padów z hodowli zwierząt  o raz  ścieków zawierających

drobnoustroje chorobotwórcze - zgodnie z ustawą  o zbiorowym zaopatrzeniu w

wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków; 

1) powinny być  wyposażone w szczelne pokrywy zabezpieczające gromadzone

odpady przed dostępem zwierząt oraz opadów atmosferycznych; 

2) nie powinny powodować uciążliwego hałasu w trakcie ich wytaczania i opróżniania.

1) kosze uliczne o pojemności od 10 do 50 I;

2) pojemniki na odpady o pojemności od 110 I, 120 I, 240 I, 1100 I, KP7-7000 I;

3) worki w sytuacji, gdy warunki atmosferyczne uniemożliwiają  dojazd pojazdów

podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów; 

4) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań  ze szkła, opakowań  z

tworzyw sztucznych, zmieszanych odpadów opakowaniowych o pojemności 1000 I

do 2500 I oraz KP7 - na odpady wielkogabarytowe; 

5) kontenery przeznaczone na odpady budowlane KP-7;

6) kosze na psie odchody.

1) odpady kuchenne ulegające biodegradacji: obecny system gospodarowania

odpadami komunalnymi przy wykorzystaniu istniejącego miejsca odzysku i

unieszkodliwiania zapewnia ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji.

Dopuszcza się  łączne zbieranie odpadów biodegradowalnych ze zmieszanymi

niesegregowanymi odpadami komunalnymi; 

2) odpady opakowaniowe: – w zabudowie jednorodzinnej - składane są do worków na

opakowania, dostarczonych przez podmiot uprawniony i przekazywane w ramach

zawiązanej umowy; odbiór raz w miesiącu, – w zabudowie wielorodzinnej - składane

są  do worków, dostarczonych przez podmiot uprawniony i przekazywane na

bieżąco do Gminnej Zbiornicy Odpadów (GZO), gdy właściciel nieruchomości

podpisał  odrębną  umowę  z podmiotem uprawnionym. Gdy właściciel umowy nie

podpisał,  odpady składane są  do odrębnego pojemnika, w który zarządca

nieruchomości ją wyposażył; odbiór dwa razy w miesiącu; 

3) odpady tekstylne i obuwie zaleca się  gromadzić  do istniejących w przestrzeni

wiejskiej specjalnych pojemnikach ustawionych na terenie osiedli mieszkaniowych

zabudowy wielorodzinnej oraz przy obiektach handlowych; odbiór raz w miesiącu; 

4) sprzęt elektryczny i elektroniczny; zabrania się  umieszczania zużytego sprzętu

łącznie z innymi odpadami; należy organizować  odbiór w oparciu o indywidualne

umowy z podmiotem uprawnionym - w przypadku zabudowy wielorodzinnej,

natomiast w przypadku zabudowy jednorodzinnej należy gromadzić  w

zorganizowanych przez gminę  punktach zbiórki odpadów wielkogabarytowych i

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ponadto zgodnie z art. 42 ustawy

o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym obowiązek odbierania zużytego

sprzętu ciąży na sprzedawcach; 

5) odpady niebezpieczne: – w zabudowie jednorodzinnej zbieranie w odpowiednich do

tego opakowaniach, dostarczonych przez podmiot uprawniony i przekazywane jemu

zgodnie z podpisaną umową;  odbiór raz w miesiącu, – w zabudowie wielorodzinnej

zbieranie w odpowiednich do tego opakowaniach, dostarczonych przez podmiot

uprawniony i przekazywanie uprawnionemu podmiotowi, z którym wytwórca podpisał

odrębną  umowę.  Gdy właściciel umowy nie podpisał,  odpady składane są  do

odrębnego pojemnika, w który zarządca nieruchomości ją wyposażył;  odbiór raz w

miesiącu. Zgodnie z zapisami w planie gospodarki odpadami należy zbierać  do

pojemników rozmieszczonych w: placówkach sprzedaży detalicznej artykułów i

sprzętu gospodarstwa domowego oraz artykułów radiowo-telewizyjnych, placówkach

sprzedaży detalicznej sprzętu oświetleniowego, (zgodnie z art. 42 ustawy o zużytym

sprzęcie elektrycznym i elektronicznym obowiązek odbierania zużytego sprzętu

ciąży na sprzedawcach), w aptekach, szkołach, placówkach sprzedaży detalicznej

paliw płynnych i gazowych, warsztatach samochodowych, punktach wymiany oleju;

zgodnie z ustawą o bateriach i akumulatorach zabrania się umieszczania zużytych

baterii i zużytych akumulatorów razem z innymi odpadami; 

6) odpady wielkogabarytowe; zabrania się umieszczania odpadów wielkogabarytowych

z innymi odpadami; należy organizować odbiór w oparciu o indywidualne umowy z

podmiotem uprawnionym - w przypadku zabudowy wielorodzinnej, natomiast w

przypadku zabudowy jednorodzinnej należy gromadzić  w zorganizowanych przez

gminę  punktach zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu

elektrycznego i elektroniczne-go lub na zgłoszenie, w oparciu o zawarte umowy z

podmiotem uprawnionym; 

7) odpady budowlane są  składane do kontenera otwartego dostarczonego przez

podmiot uprawniony, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu podmiotu

uprawnionego, na miejscu nie utrudniającym korzystania z nieruchomości; odbiór

na zgłoszenie indywidualne. 

1) gmina i prowadzący handlową działalność gospodarczą są zobowiązani ustawić  w

miejscach publicznych, przed sklepami itp., pojemniki przeznaczone na selektywną

zbiórkę  odpadów z zakresu prowadzonej działalności, Pojemniki przeznaczone do

zbiórki selektywnej odpadów w systemie ogólnodostępnym, muszą  posiadać

odpowiednie wyraźne oznaczenia, na jaki surowiec wtórny są przeznaczone. Nowo

dostawiane pojemniki powinny być  dostosowane pod względem wizualnym i

objętościowym do istniejących w najbliższym otoczeniu. Pod względem systemu

odbioru tych odpadów należy pojemniki dostosować do systemu posiadanego przez

firmę, która świadczy odbiór tych odpadów; 

2) miejsca publiczne takie jak drogi publiczne, ciągi handlowo-usługowe, przystanki

komunikacji, parki są  przez właścicieli nieruchomości lub przedsiębiorców

użytkujących tereny komunikacji publicznej obowiązkowo wyposażo n e  w

zamocowane na stałe kosze uliczne, zgodnie z następującymi zasadami: –

rozmieszczenie musi uwzględniać natężenie ruchu ulicznego na drogach, – muszą

być  wykonane z materiałów odpornych na palenie, – wielkoś ć  koszy ulicznych

została określona w § 5 ust. 7 pkt 1, 

3) organizatorzy imprezy masowej są zobowiązani do wyposażenia miejsca, na którym

ona się odbywa, w jeden pojemnik o pojemności 120 I na 20 osób uczestniczących

w imprezie oraz w szalety przenośne w liczbie jeden szalet na 200 osób

uczestniczących w imprezie, organizatorzy są zobowiązani przed imprezą zawrzeć

umowy z podmiotami uprawnionymi posiadającymi aktualne zezwolenie na odbiór i

transport odpadów, celem wyposażenia w kosze i szalety oraz ich opróżnienie i

uprzątnięcie w czasie nie dłuższym niż 12 godzin po zakończeniu imprezy. 

1) opakowania z papieru i tektury – w pojemnikach koloru niebieskiego,

2) opakowania ze szkła – w urządzeniach pojemnikach zielonego,

3) opakowania z tworzyw sztucznych, wielkomateriałowe lub z metali – w pojemnikach

koloru żółtego, 

4) opakowania ulegające biodegradacji – w pojemnikach koloru brązowego,

5) odpady niesegregowane – w pojemnikach z logo odbiorcy,

6) odpady niebezpieczne; baterie i akumulatory - w pojemnikach koloru czerwonego,

Postanowienia niniejszego ustępu nie naruszają  postanowień  §  5  us t .   8   i   9

niniejszego regulaminu. 

§   7 .Zasady rozmieszczania urządzeń  przeznaczonych do zbierania odpadów i

gromadzenia nieczystości płynnych:  

1) podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy

uwzględniać przepisy § 22 i § 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.); 

2) na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi

odpadami należy ustawiać  w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników

podmiotu uprawnionego bez konieczności otwierania wejśc i a  n a  t e r e n

nieruchomośc i  l ub ,  gdy  tak ie j  możliwośc i  n i e  m a ,  n a l eży udostępnić  je

przedsiębiorstwu wywozowemu w dniu odbioru, dopuszcza się także wjazd na teren

nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów

zgromadzonych w pojemnikach; 

3) zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą

być  zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego

podmiotu uprawnionego w celu ich opróżnienia. 

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

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) do pojemników na opakowania szklane zabrania się  wrzucać:  – ceramikę

(porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki), – lustra, – szklane opakowania

farmaceutyczne i chemiczne z pozostałościami zawartośc i ,  – szkło budowlane

(szyby okienne, szkło zbrojone), szyby samochodowe; 

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

zabrudzone tworzywa sztuczne pochodzenia medycznego, – opakowania i butelki

po olejach i smarach, puszki i pojemniki po farbach i lakierach, – opakowania po

środkach chwasto- i owadobójczych; 

4) zabrania się  odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z

obornika do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe; 

5) zabrania się  gromadzenia w zbiornikach bezodpływowych nieczyszczonych

ścieków poprodukcyjnych, ścieków zawierających ropopochodne oraz płynnych

odpadów kuchennych z zakładów zbiorowego żywienia. 

a) w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz w tygodniu,

b) niezależn i e  o d  c zęstotliwośc i   op różniania pojemników i koszy ulicznych

zarządzający obszarem mają  obowiązek nie dopuścić  do przepełnienia koszy

ulicznych i wysypywania odpadów na ziemię; 

c) usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa się według potrzeb jednak nie

rzadziej niż raz w tygodniu; 

d) właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani

opróżniać je z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia i

wylewania na powierzchnię  terenu oraz zagniwania nagromadzonych w nich

ścieków; przyjmuje się,  że pojemnoś ć  zbiorników powinna wystarczyć  na

opróżnianie ich nie częściej niż raz w tygodniu; 

e) właściciele punktów handlowych i usługowych zlokalizowanych poza budynkami są

zobowiązani usuwać odpady codziennie; 

f) organizatorzy imprez masowych zobowiązani są  usuwać  odpady i opróżniać

przenośne toalety oraz usuwać  je w czasie nie dłuższym niż  12 godzin po

zakończeniu imprezy. 

a) do 31 grudnia 2010 r. do nie więcej niż  75% wagowo całkowitej masy odpadów

ulegających biodegradacji, 

b) do 31 grudnia 2013 r. do nie więcej niż 50%,

c) do 31 grudnia 2020 r. do nie więcej niż 35%, w stosunku do masy tych odpadów

wytworzonych w roku 1995, będą  to następujące i lośc i  w  gmin ie :  – 115

kg/osobę/rok w roku 2010, – 76 kg/osobę/rok w roku 2013, – 53 kg/osobę/rok w

roku 2020, przy czym ilość odpadów biodegradowalnych wytworzonych w 1995 r. w

Polsce wg KPGO to 4.380,8 tys. Mg, a w województwie zachodniopomorskim 209,9

tys. Mg. 

a) opakowaniowych,

b) wielkogabarytowych,

c) budowlanych,

d) niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych.

1) w odniesieniu do psów:

a) wyposażenia psa w obrożę,  a w przypadku ras uznawanych za agresywne –

również w kaganiec, 

b) prowadzenie psa na uwięzi a psa rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób

zagrażającego otoczeniu - na uwięzi i w nałożonym kagańcu, 

c) zwolnienie przez właściciela nieruchomośc i  psów ze smyczy na  teren ie

nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w

sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób

trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem, 

2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:

a) stały i skuteczny dozór,

b) niewprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem

obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp.,

postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzy-stających z pomocy psów-

przewodników, 

c) niewprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla

dzieci, plaż,  kąpielisk oraz tereny objęte zakazem na podstawie odrębnych uchwał

rady gminy, 

d) zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach

zielonych do tego prze-znaczonych i specjalnie oznakowanych, w sytuacji, gdy

właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy

ono psów ras uznanych za agresywne, 

e) 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, należy umieszczać  w specjalnie

przygotowanych do tego celu koszach lub jeśli one nie występują w pobliżu mogą

być  deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów;

postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z  psów

przewodników, 

f) niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe,

g) właściwe traktowanie zwierząt domowych zgodnie z art. 5, art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o

ochronie zwierząt, 

h) zgłaszanie do schroniska, faktu zauważenia bezdomnego psa lub zwierzęcia

podejrzanego o wściekliznę; 

3) hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są  spełniać  wymogi ustanowione dla

hodujących zwierzęta gospodarskie na obszarach wyłączonych spod zabudowy; 

4) postanowienia pkt 2 dotyczą  także zwierząt nieudomowionych, utrzymywanych w

charakterze zwierząt domowych. 

1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt

spełniających wymogi Prawa budowlanego; 

2) wszelka uciążliwoś ć  hodowli dla środowiska, w tym emisje będące jej skutkiem

zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona. 

1) przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych;

2) gromadzić  i usuwać  nieczystości, które nie są  obornikiem i gnojówką,  w sposób

przewidziany dla ścieków; 

3) składować  obornik w odległości co najmniej 10 m od linii rozgraniczającej drogi

publicznej, na terenie płaskim wyposażonym w płyty gnojowe w terminie określonym

ustawą,  tak by odcieki  nie mogły przedostawać  się  na teren sąsiednich

nieruchomości; 

4) przeprowadzać  deratyzację  pomieszczeń,  w których prowadzona jest hodowla

zwierząt ,  dwa razy do roku wiosną  i jesienią,  realizowaną  przez podmiot

uprawniony; 

5) pszczoły trzymać  w ulach, ustawionych na obrzeżach w odległości, co najmniej 30

m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły

nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich; w przypadku

gdy ule posadowione są  na nieruchomości stanowiącej współwłasność,  stosunki

pomiędzy współwłaścicielami regulują przepisy ustawy kodeks cywilny. 

1) propagowanie działań mieszkańców Gminy na rzecz ekologii;

2) wydawanie podmiotom gospodarczym zezwoleń na działalność usługową w zakresie

odbierania od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych stały c h  i

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych; 

3) bieżącą kontrolę realizacji przepisów ustawy oraz niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy 

 

 

 

Barbara Koleśnikow 
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UCHWAŁA NR LII/317/10  

RADY GMINY W GOŚCINIE  

z dnia 25 czerwca 2010 r.  

 

w sprawie regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Gościno 

 

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

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591, t.j. 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, 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 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, 

poz. 142, Nr 28 poz. 146) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z 2006r. Nr 144, 

poz. 1042, z 2008r. Nr 223, poz. 1464, z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 79 , poz. 666, Nr 92 

poz. 753, Nr 215, poz. 1664, z 2010r. Nr 47 poz. 278), Rada Gminy Gościno uchwala 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gościno, zwany dalej 

regulaminem, o następującej treści: 

T Y T UŁ  1 .  R E G U L A M I N  U T R Z Y M A N I A  C Z Y S T OŚ C I  I  

P O R ZĄ D K U   

R o z d z i ał  1  

Postanowienia ogólne  

§   1 .  1. Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, mieszkańców oraz osoby 

przebywające czasowo na terenie Gminy Gościno.  

2. Określa się  szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

Gościno a przede wszystkim:  

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:  

R o z d z i ał  2  

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości  

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

nieruchomości poprzez:  

2. Na terenie budowy wykonywanie obowiązków właściciela nieruchomości należy do 

wykonawcy robót budowlanych.  

3. Na terenie wydzielonych krawężnikiem oraz na przystankach komunikacyjnych 

obowiązki uprzątnięcia i pozbycia się  błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń, 

należą do przedsiębiorców użytkujących tereny służące komunikacji publicznej.  

4. Na drogach publicznych obowiązki utrzymania czystości i porządku, a także zbieranie 

i pozbywanie się  odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych 

oraz utrzymanie tych urządzeń  w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i 

technicznym, pozbywanie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych 

z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej należy do 

zarządcy drogi.  

5. Uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, 

jeżeli zarząd drogi pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów na takim 

chodniku, należą do zarządcy drogi.  

6. Na terenach pozostałych obowiązki utrzymania czystości i porządku należą do gminy, 

do obowiązków gminy należy także uprzątnięcie i pozbycie się  błota, śniegu, lodu i 

innych zanieczyszczeń  z chodników, jeżeli gmina pobiera opłaty z tytułu postoju lub 

parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku oraz zbieranie i pozbycie się 

odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych umieszczonych na 

tym chodniku i utrzymanie tych urządzeń  w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym.  

§   4 .  Na terenie gminy, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, 

zabrania się:  

R o z d z i ał  3  

Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości oraz 

na drogach publicznych  

§ 5. 1. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie 

poprzez wyposażenie nieruchomości w pojemniki o odpowiedniej pojemności, 

uwzględniającej rodzaj zabudowy, działalność usługową i częstotliwość pozbywania się 

odpadów, według zasad opisanych w ust. 3.  

2. Pojemniki na odpady powinny być  ustawione w granicach nieruchomości, w miejscu 

dostępnym dla mieszkańców i jednostek wywozowych, na twardej i równej powierzchni, 

zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota, w sposób nie powodujący utrudnień i 

niedogodności dla sąsiadów; należy uwzględniać przepisy § 22 i § 23 Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 

z późn. zm.).  

3. Pojemniki do gromadzenia odpadów muszą  spełniać  techniczne wymogi 

bezpieczeństwa, higieny, ochrony środowiska uzgodnione z podmiotem wywożącym 

odpady; odpady gromadzone w inny sposób nie będą  wywożone; nie dotyczy to 

odpadów przestrzennych.  

4. Właściciel pojemnika odpowiada za utrzymanie go w odpowiednim stanie technicznym 

i sanitarnym.  

5. Pojemniki wymienione w ust. 8 pkt 2:  

6.  Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie 

przez dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale lub 

czasowo przebywających na jej terenie, w taki sposób by opróżnianie było konieczne 

nie częściej niż  raz w tygodniu bez dopuszczenia do przepełnienia; podobnie 

przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi zostać  dostosowana do ilości 

mieszkańców w sposób zapewniający uzyskanie stopnia ich oczyszczania określonego 

w przepisach odrębnych  

7. Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to:  

8. Odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić  w następujący 

sposób:  

§ 6. 1. Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych w miejscach i na drogach publicznych:  

2. Odpady należy gromadzić w pojemnikach:  

§   8 .  Ograniczenia wynikające z konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa i 

właściwej eksploatacji urządzeń  do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorników 

bezodpływowych:  

R o z d z i ał  4  

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości 

ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku 

publicznego  

§  9 .  1.  Właściciele nieruchomości  są  zobowiązani do zawarcia umów z podmiotem 

uprawnionym na odbiór odpadów komunalnych.  

2. Właściciele nieruchomości, które pomimo istniejącej w obrębie posesji sieci kanalizacji 

sanitarnej nie zostały podłączone do tej infrastruktury, zobowiązani są  dokonać 

przyłączenia po uprzednim uzyskaniu warunków technicznych przyłączenia do sieci w 

MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu. Powyższe nie dotyczy właścicieli, którzy wyposażyli 

nieruchomoś ć  w przydomową  oczyszczalnię   ścieków, której parametry i poziom 

oczyszczania odpowiada normom.  

3. Właściciele nieruchomości, które nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej, z uwagi 

na brak tego uzbrojenia, w tym rejonie, są  zobowiązani do podpisania z podmiotem 

uprawnionym, umowy na opróżnianie zbiornika bezodpływowego lub opróżnianie 

osadnika oczyszczalni przydomowej.  

4. Wymieniona wyżej umowa może  b yć  również  podpisana z inną  jednostką 

funkcjonującą w oparciu o ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w 

wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr 123 poz.858 j.t. z późn. 

zm.), jeżeli posiada ona stosowne zezwolenie.  

5. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych rozliczane jest w oparciu o wskazania 

przepływomierza zainstalowanego na stacji zlewnej ścieków dowożonych, gdy brak 

takiego licznika, stosujemy normy, które wynikają  z treści Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm 

zużycia wody (Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 70).  

6. Właściciele nieruchomości zużywający wodę na potrzeby gospodarstwa rolnego lub w 

związku z utrzymywaniem terenów zielonych m in. podlewania ogrodów i innych terenów 

zieleni, w związku z tym nieodprowadzający jej do zbiorników bezodpływowych, powinni 

zainstalować  odrębne liczniki do pomiaru zużycia wody na potrzeby bytowe, w 

przeciwnym razie będą rozliczani w oparciu o wyżej wymienione normy.  

7. Organizator imprezy masowej, nie później niż 30 dni przed planowanym terminem jej 

rozpoczęcia, jest zobowiązany wystąpić  z wnioskiem o opinię  do Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 marca 2009r. o 

bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009r. Nr 62 poz.504).  

§ 10 .  Ustala się  minimalną  częstotliwoś ć  usuwania odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości, zgodnie z umowami określonymi z przedsiębiorstwami:  

§ 11.  1. Odpady komunalne, selekcjonowane i nieselekcjonowane, są  odbierane od 

właścicieli nieruchomości zgodnie z podpisanymi umowami odbioru odpadów 

komunalnych w gminie, bądź na zgłoszenie.  

2. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany umieścić urządzenia wypełnione odpadami 

w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego bez 

konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie 

ma, należy je udostępnić  w dniu odbioru przedsiębiorcy wywozowemu, dopuszcza się 

także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru 

odpadów zgromadzonych w pojemnikach.  

3. Odpady wielkogabarytowe należy wystawić  na chodnik lub ulicę  przed wejściem na 

teren nieruchomości lub na miejsce wyznaczone przez zarządcę  do tego celu w 

zabudowie wielorodzinnej w oparciu o umowę  podpisaną  z podmiotem uprawnionym, 

natomiast w przypadku zabudowy jednorodzinnej należy gromadzić w zorganizowanych 

przez gminę  punktach zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego lub na zgłoszenie, w oparciu o umowę  z podmiotem 

uprawnionym.  

4. Odpady budowlane muszą być  złożone w udostępnionych przez podmiot uprawniony 

kontenerach, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu podmiotu uprawnionego oraz 

nie utrudniającym korzystania z nieruchomości lub wyznaczonym do tego celu przez 

zarządcę  w zabudowie wielorodzinnej Do odbierania tych odpadów można używać 

samochodów przystosowanych do przewozu kontenerów lub skrzyniowych, powinny one 

być przykryte, aby nie powodowały podczas transportu zanieczyszczenia i zaśmiecenia 

terenu.  

5. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na 

podstawie zamówienia właściciela nieruchomośc i ,  złożonego do podmiotu 

uprawnionego, z którym podpisał umowę,  zamówienie musi być zrealizowane w okresie 

36 godzin od zgłoszenia.  

6 .  C zęstotliwoś ć  opróżn i a n i a   z   o s adów  ściekowych zbiorników oczyszczalni 

przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji.  

7. Do odbierania odpadów komunalnych niesegregowanych należy używać samochodów 

specjalistycznych, a do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych - samochodów asenizacyjnych, pojazdy, o których mowa wyżej, 

winny być myte codziennie.  

8. Do odbierania odpadów należy  używać  samochodów specjalnie, w tym celu 

przystosowanych i wyposażonych ,  tak  aby  i ch  t ranspor t  n ie  powodował 

zanieczyszczenia i zaśmiecenia terenu.  

9. Zanieczyszczenia, jakie powstają  w wyniku załadunku i transportu odpadów oraz 

nieczystości płynnych pracownicy podmiotu uprawnionego mają obowiązek natychmiast 

usunąć.  

R o z d z i ał  5  

Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów oraz ilości odpadów 

wyselekcjonowanych, do których osiągnięcia zobowiązane są podmioty 

uprawnione  

§ 12. 1. Jednostki wywozowe prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, zobowiązani są  do ich przekazywania do 

miejsca najbliżej położonego od miejsca ich wytworzenia, w którym mogą być poddane 

odzyskowi lub unieszkodliwianiu, w instalacjach spełniających wymagania najlepszej 

dostępnej techniki lub technologu, o której mowa w art. 143 ustawy Prawo ochrony 

środowiska, ujętej w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami.  

2. System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy 

odpadów komunalnych ule-gających biodegradacji kierowanych do składowania:  

3. Obowiązek ten realizują przedsiębiorcy, którzy uzyskają zezwolenie na odbiór odpadów 

od mieszkańców.  

§ 13. Zgodnie z zapisami KPGO i treścią niniejszego Regulaminu, podmioty uprawnione 

są  zobowiązane w kolejnych latach wyselekcjonować  spośród odpadów komunalnych 

biodegradowalnych ilości odpadów podane w § 2 ust. 19.  

R o z d z i ał  6  

Inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami  

§ 14. 1. Gmina zapewnia objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem 

odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, a więc:  

2. Zakłada się zwiększenie ilości zbieranych odpadów metodą selektywną od turystów i 

wczasowiczów.  

3. Gmina podaje do publicznej wiadomości wymagania, jakie muszą  spełniać 

przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwoleń na odbiór odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości; w wymaganiach tych szczegółowo określa, w oparciu o 

niniejszy Regulamin, zasady selekcji odpadów przez właścicieli, zasady ich odbioru oraz 

dalszego postępowania z nimi przez przedsiębiorców.  

4. Gmina wydając zezwolenie na odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości, poprzez 

określenie szczegółowych zasad odbioru i postępowania, zobowiązuje przedsiębiorców 

do odbierania wszystkich odpadów zebranych selektywnie, w tym powstających w 

gospodarstwach domowych, odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów, odpadów budowlanych z 

remontów i odpadów niebezpiecznych.  

R o z d z i ał  7  

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę 

przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem 

terenów przeznaczonych do wspólnego użytku  

§   1 5 .  Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są  zobowiązane do zachowania 

bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub 

uciążliwością  dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do 

użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.  

§ 16. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:  

R o z d z i ał  8  

Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach 

wyłączonych z produkcji rolniczej  

§ 17. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych 

z produkcji rolniczej, oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego na funkcję inną niż rolnicza.  

2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie 

zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:  

3. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, 

zobowiązani są przestrzegać następujących zapisów:  

4. W przypadku wystąpienia konieczności przeniesienia kolonii pszczół  w miejsce 

spełniające wymagania o których mowa w ust. 3 pkt 5, należy dokonać  tego 

przeniesienia we właściwym czasie dostosowanym do stopnia wegetacji kolonii, w taki 

sposób aby zminimalizować ryzyko powstania szkody.  

R o z d z i ał  9  

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania  

§ 18. 1. Wprowadza się obowiązek przeprowadzenia akcji odszczurzania w miesiącach 

marzec i październik każdego roku na terenach nieruchomości.  

2. Obowiązkiem, o którym mowa w ust. 1 obarczeni są właściciele nieruchomości.  

3. W trakcie przeprowadzania deratyzacji obowiązuje zachowanie szczególnej 

ostrożności w obrębie miejsc wyłożenia środków zwalczających gryzonie.  

4. Obowiązkowej deratyzacji podlegają  wszystkie obiekty na terenie gminy: budynki 

mieszkalne, obiekty użyteczności publicznej, zabudowania gospodarcze, sklepy, 

warsztaty, ze szczególnym uwzględnieniem korytarzy piwnicznych, węzłów cieplnych, 

studni urządzeń kanalizacji sanitarnej itp.  

5. Deratyzacja powinna być  poprzedzona akcją sanitarno-porządkową,  mającą  na celu 

przegląd nieruchomości pod kątem jej niedostępności dla szczurów.  

6. Informacja o deratyzacji będzie podawana w formie obwieszczenia wójta gminy.  

R o z d z i ał  1 0 

Postanowienia końcowe  

§ 19. 1. Gmina Gościno tworzy odpowiednie warunki do utrzymania czystości i porządku 

poprzez:  

2. W przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązków, o których mowa w regulaminie 

Wójt Gminy wydaje decyzję  nakazującą  wykonanie ww. obowiązku. Decyzja, o której 

mowa w zdaniu poprzedzającym podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 

czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005r. Nr 229 

poz.1954 j.t.z późn. zm.).  

3. Właściciele nieruchomości i inne osoby nie wykonujące obowiązków określonych w 

regulaminie podlegają  karze grzywny. Postępowanie w sprawach, o których mowa w 

zdaniu poprzedzającym toczy się  według przepisów postępowania w sprawach o 

wykroczenie.  

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gościno.  

§ 21. Traci moc uchwała Nr XXXV/249/06 Rady Gminy Gościno z dnia 9 lutego 2006 r. w 

sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gościno.  

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

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.  

1) wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości;

2) rodzaje i minimalną pojemnością urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów

komunalnych; 

3) częstotliwoś ć  i sposób pozbywania się  odpadów komunalnych i nieczystości

ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku

publicznego; 

4) maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów; 

5) inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami;

6) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe;

7) wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach

wyłączonych z produkcji rolniczej; 

8) wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej

przeprowadzania. 

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu

czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236 poz.2008 j.t. z późn. zm.); 

2) ustawie o odpadach - należy przez to rozumieć  ustawę z dnia z dnia 27 kwietnia

2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2007r. Nr 39 poz.251 j.t. z późn. zm.); 

3) ustawie o drogach publicznych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 marca

1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19 poz.115 j.t. z późn. zm.); 

4) ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków -

należy przez to rozumieć  ustawę  z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr 123

poz.858 j.t. z późn. zm.); 

5) Prawo wodne - należy przez to rozumieć  ustawę  z dnia 18 lipca 2001r. Prawo

wodne (Dz.U. z 2005r. Nr 239 poz.2019 j.t. z późn. zm.); 

6) Prawo ochrony środowiska - należy przez to rozumieć  ustawę z dnia 27 kwietnia

2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2008r. Nr 25 poz.150 j.t. z późn. zm.); 

7) ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - należy przez to

rozumieć ustawę o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca

2005 r. (Dz. U. 180 poz. 1495 z późn. zm.); 

8) ustawie o bateriach i akumulatorach – należy przez to rozumieć  ustawę z dnia 24

kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. 79 poz. 666), 

9) ustawie o ochronie zwierząt - należy przez to rozumieć  ustawę z dnia 21 sierpnia

1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003r. Nr 106 poz.1002 j.t. z późn. zm.); 

10) ustawie o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich - należy przez to

rozumieć ustawę z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.U.07.133.921 z późn. zm.); 

11) Prawo budowlane - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (Dz.U.06.156.1118 j.t. z późn. zm); 

12) nieruchomośc i  - 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; 

13) właścicielu nieruchomośc i  - należy przez to rozumieć  właściciela, a także

współwłaściciela, użytkowników wieczystych, jednostkę  organizacyjną  i osobę

posiadającą  nieruchomość  w zarządzie lub użytkowaniu, a także inny podmiot

władający nieruchomością,  również  wykonawcę  robót budowlanych oraz

przedsiębiorstwo komunikacji dla przystanków i dworców, a także osobę

sprawującą zarząd nad nieruchomością wspólną w rozumieniu przepisów ustawy z

dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 j.t. z

późn. zm.) lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany; 

14) umowach - należy przez to rozumieć  umowy, rozumiane zgodnie z treścią art. 6

ust. 1 ustawy, podpisane z podmiotem uprawnionym przez właścicieli

nieruchomości; 

15) górnych stawkach opłat - należy przez to rozumieć  zgodne z treścią art. 6 ust. 2

ustawy górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi,

podmiotów uprawnionych, w zakresie pozbywania się  zebranych na terenie

nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych; 

16) Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (dalej: KPGO) - należy rozumieć przez to

dokument przyjęty przez Radę Ministrów zgodnie z treścią art. 14 ust. 4 ustawy z

dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.07.39.251 j.t. z późn. zm.) i ogłoszony

w Monitorze Polskim z 2006r., Nr 90 poz.946 z dnia 29 grudnia 2006r., 

17) stawkach opłat  - należy rozumieć  przez to wysokość  opłat uiszczanych przez

właściciela nieruchomości, podmiotowi uprawnionemu za odbiór odpadów

komunalnych, przeliczonych na jedną zamieszkałą osobę w skali roku i miesiąca,

których wysokość skalkulowana jest z uwzględnieniem: ilości wytwarzanych przez

jedną  osobę  odpadów, kosztów ich odbioru, transportu, selekcji, odzysku,

recyklingu, kompostowania, składowania, spalania i innych form unieszkodliwiania

odpadów, nie wyłączając kosztów budowy instalacji, urządzeń i obiektów, kosztów

ich eksploatacji, zamknięcia, likwidacji, rekultywacji, monitoringu, dozorowania

oraz ewentualnych odszkodowań  wynikłych faktu realizacji obiektu lub kosztów

zabezpieczenia roszczeń; podmiot uprawniony zobowiązany jest do pomniejszania

stawek opłat o wpływy uzyskiwane z opłat produktowych z wojewódzkiego funduszu

ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wpływy uzyskane na mocy umów

podpisanych z organizacjami odzysku, wpływy uzyskane ze sprzedaży niektórych

surowców wtórnych oraz wpływy uzyskane od samorządu z tytułu dopłat do

selektywnej zbiórki i odbioru; ilość odpadów wytwarzanych w przeciągu roku przez

jedną osobę; 

18) zniżkach w opłatach - należy przez to rozumieć,  zgodne z treścią  art. 6 ust. 4

ustawy, zniżki, w stosunku do górnych stawek opłat, udzielane w roku następnym,

właścicielom nieruchomości, w zamian za zebrane i odebrane odpady w sposób

selektywny w roku poprzednim; wielkoś ć  zniżek określa rada gminy w drodze

uchwały; 

19) poziomach selekcji - należy przez to rozumieć,  ilość  - zgodnie z docelowymi

zapisami KPGO - odbieranych od jednej osoby następujących odpadów: 

a) organicznych w roku 2010 – 23,5kg z tendencją  spadkową  o 5% w latach

następnych 

b) opakowań  z papierem, tekturą  tekstyliami i metalami w roku 2010 – 25,5kg bez

zmian w latach następnych. 

c) odpadów wielkogabarytowych rocznie na poziomie 20kg.

d) odpadów budowlanych w roku 2010 -85kg i w 2015r. – 103kg.

e) odpadów niebezpiecznych rocznie do poziomu 3 kg.

20) odpadach komunalnych - należy przez to rozumieć  odpady powstające w

gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów

niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na

swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach

domowych; 

21) odpadach wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć  jeden ze strumieni

odpadów komunalnych wymienionych w KPGO, charakteryzujący się tym, że jego

składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę,  nie mogą  być  umieszczone w

typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych; 

22) odpadach ulegających biodegradacji - należy przez to rozumieć  odpady, które

ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów; 

23) odpadach zielonych - należy przez to rozumieć  frakcję  odpadów ulegających

biodegradacji, powstających w wyniku pielęgnacji i uprawy ogrodów i terenów

zielonych; 

24) odpadach opakowaniowych - należy przez to rozumieć  opakowania z papieru i

tektury, opakowania wielomateriałowe, opakowania z tworzyw sztucznych,

opakowania ze szkła, opakowania z blachy stalowej i opakowania z aluminium,

wymienione w KPGO pośród 18 strumieni składających się na odpady komunalne; 

25) odpadach budowlanych - rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzących z

remontów i budów wymienioną w KPGO pośród 18 strumieni składających się na

odpady komunalne; 

26) odpadach niebezpiecznych - rozumie się  przez to  f rakc ję  odpadów

niebezpiecznych w rozumieniu ustawy o odpadach, wymienioną w KPGO pośród

18 strumieni składających się  na odpady komunalne, a więc np.: baterie,

akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do

impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków,

opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach, opakowania po aerozolach,

zużyte opatrunki; 

27) sprzęcie (elektrycznym i elektronicznym) - należy przez to rozumieć  zgodnie z

ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca 2005 r.

(Dz. U. 180 poz. 1495 z późn. zm.) urządzenia, których prawidłowe działanie jest

uzależn i o n e  o d  d o pły w u  p rądu e lekt rycznego lub od obecnośc i   pó l

elektromagnetycznych oraz mogące służyć do wytwarzania, przesyłu lub pomiaru

prądu elektrycznego lub pól elektromagnetycznych i zaprojektowane do użytku

przy napięciu elektrycznym nieprzekraczającym 1.000 V dla prądu zmiennego

oraz 1.500 V dla prądu stałego, zaliczone do grup sprzętu określonych w

załączniku nr 1 do ustawy; 

28) nieczystościach ciekły c h  - należy przez to rozumieć   ścieki gromadzone

przejściowo w zbiornikach bezodpływowych; 

29) zbiornikach bezodpływowych - należy przez to rozumieć  instalacje i urządzenia

przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstania; 

30) stacjach zlewnych - należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia zlokalizowane

przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków służące do

przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych po-jazdami asenizacyjnymi z

miejsc gromadzenia; 

31) miejscu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych należy przez to

rozumieć zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o odpadach instalację służącą do odzysku

lub unieszkodliwiania w najnowszej technologii, położoną  najbliżej miejsca

wytwarzania odpadów, na obszarze tego województwa, na którym zostały

wytworzone; 

32) podmiotach uprawnionych - należy przez to rozumieć  przedsiębiorstwa będące

gminnymi jednostkami organizacyjnymi lub podmiotami posiadającymi wydane

przez Wójta Gminy, organ wykonawczy jednostki pomocniczej lub organ jednostki

albo podmiotu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

samorządzie gminnym, ważne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie: 

a) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

b) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

c) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

d) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni

zwłok zwierzęcych i ich części; 

33) zabudowie wielorodzinnej - należy przez to rozumieć  zabudowę  budynkami

wielomieszkaniowymi i wielolokalowymi; 

34) chowie zwierząt  - rozumie się  przez to wszelkie formy posiadania zwierząt

gospodarskich bez względu na tytuł  prawny oraz sposób ich utrzymywania i

użytkowania; 

35) zwierzętach domowych - rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające

wraz z  człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu,

utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza w rozumieniu ustawy

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003r. Nr 106 poz.1002 j.t.

z późn. zm.); 

36) zwierzętach gospodarskich - rozumie się przez to zwierzęta utrzymywane w celach

hodowlanych i produkcyjnych; 

37) 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. 

1) wyposażenie nieruchomości w opisane w Rozdziale III urządzenia, służące do

zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim

stanie sanitarnym, porządkowym, technicznym i okresowe dokonywanie dezynfekcji

tych urządzeń; 

2) utrzymywanie w należytym stanie sanitarnym altan oraz innych pomieszczeń,

mieszczących urządzenia na odpady; 

3) prowadzenie w opisanym w § 5. ust. 9 zakresie selektywnego zbierania i

przekazywania do odbioru poszczególnych strumieni odpadów komunalnych; 

4) przekazanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych

podmiotowi uprawnionemu do odbioru; 

5) selektywne zbieranie odpadów innych niż  komunalne, powstających na terenie

nieruchomości w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej, np. medycznych,

weterynaryjnych, i postępowanie z nimi zgodnie z zasadami przewidzianymi w

ustawie o odpadach; 

6) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości odpadów budowlanych i resztek

materiałów budowlanych, powstałych w wyniku remontu i modernizacji lokali i

budynków do specjalnie do tego celu przeznaczonych kontenerów ustawianych

przez uprawnione podmioty na zlecenie właściciela nieruchomości; 

7) bezwzględne przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej

lub, w przypadku, gdy budowa sieci jest technicznie lub ekonomicznie

nieuzasadniona, a fakt ten ma swoje odzwierciedlenie w studium uwarunkowań  i

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowym planie

zagospodarowania przestrzennego, o ile taki został opracowany oraz w wieloletnim

planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,

wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nie-czystości ciekłych lub

przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w

przepisach odrębnych; 

8) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych;

9) utrzymywanie w prawidłowym stanie technicznym posiadanego uzbrojenia

technicznego tj. przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

udrażnianie rynien, rur spustowych łącznie z koszem do czyszczenia i rewizją; 

10) oddzielne gromadzenie ścieków bytowych, gnojówki i gnojowicy;

11) utrzymywanie w prawidłowym stanie technicznym, odmulanie i wykaszanie rowów

odwadniających istniejących przy drogach,  torach i  na terenie innych

nieruchomości będących własnością danego podmiotu; 

12) utrzymywanie czystości na przystankach, torowiskach, w przepustach, i przy

przejściach, pod mostami itp.; 

13) uprzątanie z powierzchni nieruchomości i z wnętrza budynków każdej substancji

lub przedmiotu należących do jednej z kategorii określonych w załączniku nr 1 do

ustawy o odpadach, których posiadacz pozbywa się,  zamierza się pozbyć  lub do

ich pozbycia się jest obowiązany i przekazywanie ich podmiotowi uprawnionemu; 

14) likwidowanie śliskości w okresie mrozów i opadów śnieżnych w miejscach

użyteczności publicznej i chodnikach przy użyc iu  środków wymienionych w

Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. Dz. U. Nr 230,

poz. 1960 w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą  być

używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach; 

15) usuwanie nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych części nieruchomości

użyteczności publicznej; 

16) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wyłącznie w miejscach

dozwolonych, a więc: 

a) na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego tylko pod warunkiem,

że powstając e  ścieki odprowadzane są  do kanalizacji sanitarnej na warunkach

określonych przez zarządcę tej kanalizacji lub gromadzone w sposób umożliwiający

ich usunięcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w

szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników

wodnych lub do ziemi, 

b) na terenach służących  do  użytku publicznego tylko w miejscach do tego

przygotowanych i specjalnie oznaczonych; 

17) naprawy, drobne, a więc wymiana kół,  świec zapłonowych, żarówek, uzupełnianie

płynów, regulacje, pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi,

na terenie nieruchomości tylko za zgodą właściciela nieruchomości i tylko wtedy,

gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są

gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami o

utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 

18) stosowanie się  właścicieli zwierząt domowych i gospodarskich do przepisów

rozdziałów VII i VIII niniejszego Regulaminu. 

1) stosowania i składowania środków chemicznych dla usunięc i a  śniegu i lodu,

szkodliwych dla środowiska, a w szczególności dla terenów zieleni oraz zadrzewień;

ponadto obowiązuje całkowity zakaz stosowania środków chemicznych w pobliżu

pomników przyrody i parków wiejskich; 

2) zgarniania śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię;

3) wyprowadzania psów lub innych zwierząt do obiektów użytku publicznego, placówek

handlowych lub gastronomicznych i na teren plaży jeziornej, jeżeli zakaz taki wynika

z wyraźnego oznakowania dokonanego przez właściciela nieruchomości lub podmiot

zarządzający (placówką lub obiektem lub terenem); 

4) zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt;

5) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami

zlewnymi; 

6) indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli

nieruchomości; 

7) wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów,

nieczystości ciekłych i wód opadowych spływających z powierzchni dachów,

podjazdów, itp.; 

8) wprowadzania ścieków bytowych i przemysłowych do urządzeń  sieci kanalizacji

deszczowej a także wprowadzania ścieków deszczowych i wód drenażowych do

kanalizacji sanitarnej oraz wprowadzania do wszystkich urządzeń  kanalizacyjnych

odpadów stałych, czego konsekwencją  jest zmniejszanie przepustowości kanałów

odpadów płynnych niemieszających się z wodą, substancji palnych i wybuchowych,

substancji żrących, od-padów z hodowli zwierząt  o raz  ścieków zawierających

drobnoustroje chorobotwórcze - zgodnie z ustawą  o zbiorowym zaopatrzeniu w

wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków; 

1) powinny być  wyposażone w szczelne pokrywy zabezpieczające gromadzone

odpady przed dostępem zwierząt oraz opadów atmosferycznych; 

2) nie powinny powodować uciążliwego hałasu w trakcie ich wytaczania i opróżniania.

1) kosze uliczne o pojemności od 10 do 50 I;

2) pojemniki na odpady o pojemności od 110 I, 120 I, 240 I, 1100 I, KP7-7000 I;

3) worki w sytuacji, gdy warunki atmosferyczne uniemożliwiają  dojazd pojazdów

podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów; 

4) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań  ze szkła, opakowań  z

tworzyw sztucznych, zmieszanych odpadów opakowaniowych o pojemności 1000 I

do 2500 I oraz KP7 - na odpady wielkogabarytowe; 

5) kontenery przeznaczone na odpady budowlane KP-7;

6) kosze na psie odchody.

1) odpady kuchenne ulegające biodegradacji: obecny system gospodarowania

odpadami komunalnymi przy wykorzystaniu istniejącego miejsca odzysku i

unieszkodliwiania zapewnia ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji.

Dopuszcza się  łączne zbieranie odpadów biodegradowalnych ze zmieszanymi

niesegregowanymi odpadami komunalnymi; 

2) odpady opakowaniowe: – w zabudowie jednorodzinnej - składane są do worków na

opakowania, dostarczonych przez podmiot uprawniony i przekazywane w ramach

zawiązanej umowy; odbiór raz w miesiącu, – w zabudowie wielorodzinnej - składane

są  do worków, dostarczonych przez podmiot uprawniony i przekazywane na

bieżąco do Gminnej Zbiornicy Odpadów (GZO), gdy właściciel nieruchomości

podpisał  odrębną  umowę  z podmiotem uprawnionym. Gdy właściciel umowy nie

podpisał,  odpady składane są  do odrębnego pojemnika, w który zarządca

nieruchomości ją wyposażył; odbiór dwa razy w miesiącu; 

3) odpady tekstylne i obuwie zaleca się  gromadzić  do istniejących w przestrzeni

wiejskiej specjalnych pojemnikach ustawionych na terenie osiedli mieszkaniowych

zabudowy wielorodzinnej oraz przy obiektach handlowych; odbiór raz w miesiącu; 

4) sprzęt elektryczny i elektroniczny; zabrania się  umieszczania zużytego sprzętu

łącznie z innymi odpadami; należy organizować  odbiór w oparciu o indywidualne

umowy z podmiotem uprawnionym - w przypadku zabudowy wielorodzinnej,

natomiast w przypadku zabudowy jednorodzinnej należy gromadzić  w

zorganizowanych przez gminę  punktach zbiórki odpadów wielkogabarytowych i

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ponadto zgodnie z art. 42 ustawy

o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym obowiązek odbierania zużytego

sprzętu ciąży na sprzedawcach; 

5) odpady niebezpieczne: – w zabudowie jednorodzinnej zbieranie w odpowiednich do

tego opakowaniach, dostarczonych przez podmiot uprawniony i przekazywane jemu

zgodnie z podpisaną umową;  odbiór raz w miesiącu, – w zabudowie wielorodzinnej

zbieranie w odpowiednich do tego opakowaniach, dostarczonych przez podmiot

uprawniony i przekazywanie uprawnionemu podmiotowi, z którym wytwórca podpisał

odrębną  umowę.  Gdy właściciel umowy nie podpisał,  odpady składane są  do

odrębnego pojemnika, w który zarządca nieruchomości ją wyposażył;  odbiór raz w

miesiącu. Zgodnie z zapisami w planie gospodarki odpadami należy zbierać  do

pojemników rozmieszczonych w: placówkach sprzedaży detalicznej artykułów i

sprzętu gospodarstwa domowego oraz artykułów radiowo-telewizyjnych, placówkach

sprzedaży detalicznej sprzętu oświetleniowego, (zgodnie z art. 42 ustawy o zużytym

sprzęcie elektrycznym i elektronicznym obowiązek odbierania zużytego sprzętu

ciąży na sprzedawcach), w aptekach, szkołach, placówkach sprzedaży detalicznej

paliw płynnych i gazowych, warsztatach samochodowych, punktach wymiany oleju;

zgodnie z ustawą o bateriach i akumulatorach zabrania się umieszczania zużytych

baterii i zużytych akumulatorów razem z innymi odpadami; 

6) odpady wielkogabarytowe; zabrania się umieszczania odpadów wielkogabarytowych

z innymi odpadami; należy organizować odbiór w oparciu o indywidualne umowy z

podmiotem uprawnionym - w przypadku zabudowy wielorodzinnej, natomiast w

przypadku zabudowy jednorodzinnej należy gromadzić  w zorganizowanych przez

gminę  punktach zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu

elektrycznego i elektroniczne-go lub na zgłoszenie, w oparciu o zawarte umowy z

podmiotem uprawnionym; 

7) odpady budowlane są  składane do kontenera otwartego dostarczonego przez

podmiot uprawniony, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu podmiotu

uprawnionego, na miejscu nie utrudniającym korzystania z nieruchomości; odbiór

na zgłoszenie indywidualne. 

1) gmina i prowadzący handlową działalność gospodarczą są zobowiązani ustawić  w

miejscach publicznych, przed sklepami itp., pojemniki przeznaczone na selektywną

zbiórkę  odpadów z zakresu prowadzonej działalności, Pojemniki przeznaczone do

zbiórki selektywnej odpadów w systemie ogólnodostępnym, muszą  posiadać

odpowiednie wyraźne oznaczenia, na jaki surowiec wtórny są przeznaczone. Nowo

dostawiane pojemniki powinny być  dostosowane pod względem wizualnym i

objętościowym do istniejących w najbliższym otoczeniu. Pod względem systemu

odbioru tych odpadów należy pojemniki dostosować do systemu posiadanego przez

firmę, która świadczy odbiór tych odpadów; 

2) miejsca publiczne takie jak drogi publiczne, ciągi handlowo-usługowe, przystanki

komunikacji, parki są  przez właścicieli nieruchomości lub przedsiębiorców

użytkujących tereny komunikacji publicznej obowiązkowo wyposażo n e  w

zamocowane na stałe kosze uliczne, zgodnie z następującymi zasadami: –

rozmieszczenie musi uwzględniać natężenie ruchu ulicznego na drogach, – muszą

być  wykonane z materiałów odpornych na palenie, – wielkoś ć  koszy ulicznych

została określona w § 5 ust. 7 pkt 1, 

3) organizatorzy imprezy masowej są zobowiązani do wyposażenia miejsca, na którym

ona się odbywa, w jeden pojemnik o pojemności 120 I na 20 osób uczestniczących

w imprezie oraz w szalety przenośne w liczbie jeden szalet na 200 osób

uczestniczących w imprezie, organizatorzy są zobowiązani przed imprezą zawrzeć

umowy z podmiotami uprawnionymi posiadającymi aktualne zezwolenie na odbiór i

transport odpadów, celem wyposażenia w kosze i szalety oraz ich opróżnienie i

uprzątnięcie w czasie nie dłuższym niż 12 godzin po zakończeniu imprezy. 

1) opakowania z papieru i tektury – w pojemnikach koloru niebieskiego,

2) opakowania ze szkła – w urządzeniach pojemnikach zielonego,

3) opakowania z tworzyw sztucznych, wielkomateriałowe lub z metali – w pojemnikach

koloru żółtego, 

4) opakowania ulegające biodegradacji – w pojemnikach koloru brązowego,

5) odpady niesegregowane – w pojemnikach z logo odbiorcy,

6) odpady niebezpieczne; baterie i akumulatory - w pojemnikach koloru czerwonego,

Postanowienia niniejszego ustępu nie naruszają  postanowień  §  5  us t .   8   i   9

niniejszego regulaminu. 

§   7 .Zasady rozmieszczania urządzeń  przeznaczonych do zbierania odpadów i

gromadzenia nieczystości płynnych:  

1) podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy

uwzględniać przepisy § 22 i § 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.); 

2) na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi

odpadami należy ustawiać  w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników

podmiotu uprawnionego bez konieczności otwierania wejśc i a  n a  t e r e n

nieruchomośc i  l ub ,  gdy  tak ie j  możliwośc i  n i e  m a ,  n a l eży udostępnić  je

przedsiębiorstwu wywozowemu w dniu odbioru, dopuszcza się także wjazd na teren

nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów

zgromadzonych w pojemnikach; 

3) zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą

być  zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego

podmiotu uprawnionego w celu ich opróżnienia. 

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

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) do pojemników na opakowania szklane zabrania się  wrzucać:  – ceramikę

(porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki), – lustra, – szklane opakowania

farmaceutyczne i chemiczne z pozostałościami zawartośc i ,  – szkło budowlane

(szyby okienne, szkło zbrojone), szyby samochodowe; 

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

zabrudzone tworzywa sztuczne pochodzenia medycznego, – opakowania i butelki

po olejach i smarach, puszki i pojemniki po farbach i lakierach, – opakowania po

środkach chwasto- i owadobójczych; 

4) zabrania się  odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z

obornika do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe; 

5) zabrania się  gromadzenia w zbiornikach bezodpływowych nieczyszczonych

ścieków poprodukcyjnych, ścieków zawierających ropopochodne oraz płynnych

odpadów kuchennych z zakładów zbiorowego żywienia. 

a) w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz w tygodniu,

b) niezależn i e  o d  c zęstotliwośc i   op różniania pojemników i koszy ulicznych

zarządzający obszarem mają  obowiązek nie dopuścić  do przepełnienia koszy

ulicznych i wysypywania odpadów na ziemię; 

c) usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa się według potrzeb jednak nie

rzadziej niż raz w tygodniu; 

d) właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani

opróżniać je z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia i

wylewania na powierzchnię  terenu oraz zagniwania nagromadzonych w nich

ścieków; przyjmuje się,  że pojemnoś ć  zbiorników powinna wystarczyć  na

opróżnianie ich nie częściej niż raz w tygodniu; 

e) właściciele punktów handlowych i usługowych zlokalizowanych poza budynkami są

zobowiązani usuwać odpady codziennie; 

f) organizatorzy imprez masowych zobowiązani są  usuwać  odpady i opróżniać

przenośne toalety oraz usuwać  je w czasie nie dłuższym niż  12 godzin po

zakończeniu imprezy. 

a) do 31 grudnia 2010 r. do nie więcej niż  75% wagowo całkowitej masy odpadów

ulegających biodegradacji, 

b) do 31 grudnia 2013 r. do nie więcej niż 50%,

c) do 31 grudnia 2020 r. do nie więcej niż 35%, w stosunku do masy tych odpadów

wytworzonych w roku 1995, będą  to następujące i lośc i  w  gmin ie :  – 115

kg/osobę/rok w roku 2010, – 76 kg/osobę/rok w roku 2013, – 53 kg/osobę/rok w

roku 2020, przy czym ilość odpadów biodegradowalnych wytworzonych w 1995 r. w

Polsce wg KPGO to 4.380,8 tys. Mg, a w województwie zachodniopomorskim 209,9

tys. Mg. 

a) opakowaniowych,

b) wielkogabarytowych,

c) budowlanych,

d) niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych.

1) w odniesieniu do psów:

a) wyposażenia psa w obrożę,  a w przypadku ras uznawanych za agresywne –

również w kaganiec, 

b) prowadzenie psa na uwięzi a psa rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób

zagrażającego otoczeniu - na uwięzi i w nałożonym kagańcu, 

c) zwolnienie przez właściciela nieruchomośc i  psów ze smyczy na  teren ie

nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w

sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób

trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem, 

2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:

a) stały i skuteczny dozór,

b) niewprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem

obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp.,

postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzy-stających z pomocy psów-

przewodników, 

c) niewprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla

dzieci, plaż,  kąpielisk oraz tereny objęte zakazem na podstawie odrębnych uchwał

rady gminy, 

d) zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach

zielonych do tego prze-znaczonych i specjalnie oznakowanych, w sytuacji, gdy

właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy

ono psów ras uznanych za agresywne, 

e) 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, należy umieszczać  w specjalnie

przygotowanych do tego celu koszach lub jeśli one nie występują w pobliżu mogą

być  deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów;

postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z  psów

przewodników, 

f) niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe,

g) właściwe traktowanie zwierząt domowych zgodnie z art. 5, art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o

ochronie zwierząt, 

h) zgłaszanie do schroniska, faktu zauważenia bezdomnego psa lub zwierzęcia

podejrzanego o wściekliznę; 

3) hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są  spełniać  wymogi ustanowione dla

hodujących zwierzęta gospodarskie na obszarach wyłączonych spod zabudowy; 

4) postanowienia pkt 2 dotyczą  także zwierząt nieudomowionych, utrzymywanych w

charakterze zwierząt domowych. 

1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt

spełniających wymogi Prawa budowlanego; 

2) wszelka uciążliwoś ć  hodowli dla środowiska, w tym emisje będące jej skutkiem

zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona. 

1) przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych;

2) gromadzić  i usuwać  nieczystości, które nie są  obornikiem i gnojówką,  w sposób

przewidziany dla ścieków; 

3) składować  obornik w odległości co najmniej 10 m od linii rozgraniczającej drogi

publicznej, na terenie płaskim wyposażonym w płyty gnojowe w terminie określonym

ustawą,  tak by odcieki  nie mogły przedostawać  się  na teren sąsiednich

nieruchomości; 

4) przeprowadzać  deratyzację  pomieszczeń,  w których prowadzona jest hodowla

zwierząt ,  dwa razy do roku wiosną  i jesienią,  realizowaną  przez podmiot

uprawniony; 

5) pszczoły trzymać  w ulach, ustawionych na obrzeżach w odległości, co najmniej 30

m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły

nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich; w przypadku

gdy ule posadowione są  na nieruchomości stanowiącej współwłasność,  stosunki

pomiędzy współwłaścicielami regulują przepisy ustawy kodeks cywilny. 

1) propagowanie działań mieszkańców Gminy na rzecz ekologii;

2) wydawanie podmiotom gospodarczym zezwoleń na działalność usługową w zakresie

odbierania od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych stały c h  i

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych; 

3) bieżącą kontrolę realizacji przepisów ustawy oraz niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy 

 

 

 

Barbara Koleśnikow 
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UCHWAŁA NR LII/317/10  

RADY GMINY W GOŚCINIE  

z dnia 25 czerwca 2010 r.  

 

w sprawie regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Gościno 

 

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

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591, t.j. 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, 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 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, 

poz. 142, Nr 28 poz. 146) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z 2006r. Nr 144, 

poz. 1042, z 2008r. Nr 223, poz. 1464, z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 79 , poz. 666, Nr 92 

poz. 753, Nr 215, poz. 1664, z 2010r. Nr 47 poz. 278), Rada Gminy Gościno uchwala 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gościno, zwany dalej 

regulaminem, o następującej treści: 

T Y T UŁ  1 .  R E G U L A M I N  U T R Z Y M A N I A  C Z Y S T OŚ C I  I  

P O R ZĄ D K U   

R o z d z i ał  1  

Postanowienia ogólne  

§   1 .  1. Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, mieszkańców oraz osoby 

przebywające czasowo na terenie Gminy Gościno.  

2. Określa się  szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

Gościno a przede wszystkim:  

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:  

R o z d z i ał  2  

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości  

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

nieruchomości poprzez:  

2. Na terenie budowy wykonywanie obowiązków właściciela nieruchomości należy do 

wykonawcy robót budowlanych.  

3. Na terenie wydzielonych krawężnikiem oraz na przystankach komunikacyjnych 

obowiązki uprzątnięcia i pozbycia się  błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń, 

należą do przedsiębiorców użytkujących tereny służące komunikacji publicznej.  

4. Na drogach publicznych obowiązki utrzymania czystości i porządku, a także zbieranie 

i pozbywanie się  odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych 

oraz utrzymanie tych urządzeń  w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i 

technicznym, pozbywanie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych 

z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej należy do 

zarządcy drogi.  

5. Uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, 

jeżeli zarząd drogi pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów na takim 

chodniku, należą do zarządcy drogi.  

6. Na terenach pozostałych obowiązki utrzymania czystości i porządku należą do gminy, 

do obowiązków gminy należy także uprzątnięcie i pozbycie się  błota, śniegu, lodu i 

innych zanieczyszczeń  z chodników, jeżeli gmina pobiera opłaty z tytułu postoju lub 

parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku oraz zbieranie i pozbycie się 

odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych umieszczonych na 

tym chodniku i utrzymanie tych urządzeń  w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym.  

§   4 .  Na terenie gminy, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, 

zabrania się:  

R o z d z i ał  3  

Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości oraz 

na drogach publicznych  

§ 5. 1. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie 

poprzez wyposażenie nieruchomości w pojemniki o odpowiedniej pojemności, 

uwzględniającej rodzaj zabudowy, działalność usługową i częstotliwość pozbywania się 

odpadów, według zasad opisanych w ust. 3.  

2. Pojemniki na odpady powinny być  ustawione w granicach nieruchomości, w miejscu 

dostępnym dla mieszkańców i jednostek wywozowych, na twardej i równej powierzchni, 

zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota, w sposób nie powodujący utrudnień i 

niedogodności dla sąsiadów; należy uwzględniać przepisy § 22 i § 23 Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 

z późn. zm.).  

3. Pojemniki do gromadzenia odpadów muszą  spełniać  techniczne wymogi 

bezpieczeństwa, higieny, ochrony środowiska uzgodnione z podmiotem wywożącym 

odpady; odpady gromadzone w inny sposób nie będą  wywożone; nie dotyczy to 

odpadów przestrzennych.  

4. Właściciel pojemnika odpowiada za utrzymanie go w odpowiednim stanie technicznym 

i sanitarnym.  

5. Pojemniki wymienione w ust. 8 pkt 2:  

6.  Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie 

przez dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale lub 

czasowo przebywających na jej terenie, w taki sposób by opróżnianie było konieczne 

nie częściej niż  raz w tygodniu bez dopuszczenia do przepełnienia; podobnie 

przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi zostać  dostosowana do ilości 

mieszkańców w sposób zapewniający uzyskanie stopnia ich oczyszczania określonego 

w przepisach odrębnych  

7. Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to:  

8. Odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić  w następujący 

sposób:  

§ 6. 1. Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych w miejscach i na drogach publicznych:  

2. Odpady należy gromadzić w pojemnikach:  

§   8 .  Ograniczenia wynikające z konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa i 

właściwej eksploatacji urządzeń  do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorników 

bezodpływowych:  

R o z d z i ał  4  

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości 

ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku 

publicznego  

§  9 .  1.  Właściciele nieruchomości  są  zobowiązani do zawarcia umów z podmiotem 

uprawnionym na odbiór odpadów komunalnych.  

2. Właściciele nieruchomości, które pomimo istniejącej w obrębie posesji sieci kanalizacji 

sanitarnej nie zostały podłączone do tej infrastruktury, zobowiązani są  dokonać 

przyłączenia po uprzednim uzyskaniu warunków technicznych przyłączenia do sieci w 

MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu. Powyższe nie dotyczy właścicieli, którzy wyposażyli 

nieruchomoś ć  w przydomową  oczyszczalnię   ścieków, której parametry i poziom 

oczyszczania odpowiada normom.  

3. Właściciele nieruchomości, które nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej, z uwagi 

na brak tego uzbrojenia, w tym rejonie, są  zobowiązani do podpisania z podmiotem 

uprawnionym, umowy na opróżnianie zbiornika bezodpływowego lub opróżnianie 

osadnika oczyszczalni przydomowej.  

4. Wymieniona wyżej umowa może  b yć  również  podpisana z inną  jednostką 

funkcjonującą w oparciu o ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w 

wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr 123 poz.858 j.t. z późn. 

zm.), jeżeli posiada ona stosowne zezwolenie.  

5. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych rozliczane jest w oparciu o wskazania 

przepływomierza zainstalowanego na stacji zlewnej ścieków dowożonych, gdy brak 

takiego licznika, stosujemy normy, które wynikają  z treści Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm 

zużycia wody (Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 70).  

6. Właściciele nieruchomości zużywający wodę na potrzeby gospodarstwa rolnego lub w 

związku z utrzymywaniem terenów zielonych m in. podlewania ogrodów i innych terenów 

zieleni, w związku z tym nieodprowadzający jej do zbiorników bezodpływowych, powinni 

zainstalować  odrębne liczniki do pomiaru zużycia wody na potrzeby bytowe, w 

przeciwnym razie będą rozliczani w oparciu o wyżej wymienione normy.  

7. Organizator imprezy masowej, nie później niż 30 dni przed planowanym terminem jej 

rozpoczęcia, jest zobowiązany wystąpić  z wnioskiem o opinię  do Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 marca 2009r. o 

bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009r. Nr 62 poz.504).  

§ 10 .  Ustala się  minimalną  częstotliwoś ć  usuwania odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości, zgodnie z umowami określonymi z przedsiębiorstwami:  

§ 11.  1. Odpady komunalne, selekcjonowane i nieselekcjonowane, są  odbierane od 

właścicieli nieruchomości zgodnie z podpisanymi umowami odbioru odpadów 

komunalnych w gminie, bądź na zgłoszenie.  

2. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany umieścić urządzenia wypełnione odpadami 

w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego bez 

konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie 

ma, należy je udostępnić  w dniu odbioru przedsiębiorcy wywozowemu, dopuszcza się 

także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru 

odpadów zgromadzonych w pojemnikach.  

3. Odpady wielkogabarytowe należy wystawić  na chodnik lub ulicę  przed wejściem na 

teren nieruchomości lub na miejsce wyznaczone przez zarządcę  do tego celu w 

zabudowie wielorodzinnej w oparciu o umowę  podpisaną  z podmiotem uprawnionym, 

natomiast w przypadku zabudowy jednorodzinnej należy gromadzić w zorganizowanych 

przez gminę  punktach zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego lub na zgłoszenie, w oparciu o umowę  z podmiotem 

uprawnionym.  

4. Odpady budowlane muszą być  złożone w udostępnionych przez podmiot uprawniony 

kontenerach, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu podmiotu uprawnionego oraz 

nie utrudniającym korzystania z nieruchomości lub wyznaczonym do tego celu przez 

zarządcę  w zabudowie wielorodzinnej Do odbierania tych odpadów można używać 

samochodów przystosowanych do przewozu kontenerów lub skrzyniowych, powinny one 

być przykryte, aby nie powodowały podczas transportu zanieczyszczenia i zaśmiecenia 

terenu.  

5. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na 

podstawie zamówienia właściciela nieruchomośc i ,  złożonego do podmiotu 

uprawnionego, z którym podpisał umowę,  zamówienie musi być zrealizowane w okresie 

36 godzin od zgłoszenia.  

6 .  C zęstotliwoś ć  opróżn i a n i a   z   o s adów  ściekowych zbiorników oczyszczalni 

przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji.  

7. Do odbierania odpadów komunalnych niesegregowanych należy używać samochodów 

specjalistycznych, a do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych - samochodów asenizacyjnych, pojazdy, o których mowa wyżej, 

winny być myte codziennie.  

8. Do odbierania odpadów należy  używać  samochodów specjalnie, w tym celu 

przystosowanych i wyposażonych ,  tak  aby  i ch  t ranspor t  n ie  powodował 

zanieczyszczenia i zaśmiecenia terenu.  

9. Zanieczyszczenia, jakie powstają  w wyniku załadunku i transportu odpadów oraz 

nieczystości płynnych pracownicy podmiotu uprawnionego mają obowiązek natychmiast 

usunąć.  

R o z d z i ał  5  

Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów oraz ilości odpadów 

wyselekcjonowanych, do których osiągnięcia zobowiązane są podmioty 

uprawnione  

§ 12. 1. Jednostki wywozowe prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, zobowiązani są  do ich przekazywania do 

miejsca najbliżej położonego od miejsca ich wytworzenia, w którym mogą być poddane 

odzyskowi lub unieszkodliwianiu, w instalacjach spełniających wymagania najlepszej 

dostępnej techniki lub technologu, o której mowa w art. 143 ustawy Prawo ochrony 

środowiska, ujętej w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami.  

2. System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy 

odpadów komunalnych ule-gających biodegradacji kierowanych do składowania:  

3. Obowiązek ten realizują przedsiębiorcy, którzy uzyskają zezwolenie na odbiór odpadów 

od mieszkańców.  

§ 13. Zgodnie z zapisami KPGO i treścią niniejszego Regulaminu, podmioty uprawnione 

są  zobowiązane w kolejnych latach wyselekcjonować  spośród odpadów komunalnych 

biodegradowalnych ilości odpadów podane w § 2 ust. 19.  

R o z d z i ał  6  

Inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami  

§ 14. 1. Gmina zapewnia objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem 

odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, a więc:  

2. Zakłada się zwiększenie ilości zbieranych odpadów metodą selektywną od turystów i 

wczasowiczów.  

3. Gmina podaje do publicznej wiadomości wymagania, jakie muszą  spełniać 

przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwoleń na odbiór odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości; w wymaganiach tych szczegółowo określa, w oparciu o 

niniejszy Regulamin, zasady selekcji odpadów przez właścicieli, zasady ich odbioru oraz 

dalszego postępowania z nimi przez przedsiębiorców.  

4. Gmina wydając zezwolenie na odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości, poprzez 

określenie szczegółowych zasad odbioru i postępowania, zobowiązuje przedsiębiorców 

do odbierania wszystkich odpadów zebranych selektywnie, w tym powstających w 

gospodarstwach domowych, odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów, odpadów budowlanych z 

remontów i odpadów niebezpiecznych.  

R o z d z i ał  7  

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę 

przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem 

terenów przeznaczonych do wspólnego użytku  

§   1 5 .  Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są  zobowiązane do zachowania 

bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub 

uciążliwością  dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do 

użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.  

§ 16. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:  

R o z d z i ał  8  

Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach 

wyłączonych z produkcji rolniczej  

§ 17. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych 

z produkcji rolniczej, oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego na funkcję inną niż rolnicza.  

2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie 

zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:  

3. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, 

zobowiązani są przestrzegać następujących zapisów:  

4. W przypadku wystąpienia konieczności przeniesienia kolonii pszczół  w miejsce 

spełniające wymagania o których mowa w ust. 3 pkt 5, należy dokonać  tego 

przeniesienia we właściwym czasie dostosowanym do stopnia wegetacji kolonii, w taki 

sposób aby zminimalizować ryzyko powstania szkody.  

R o z d z i ał  9  

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania  

§ 18. 1. Wprowadza się obowiązek przeprowadzenia akcji odszczurzania w miesiącach 

marzec i październik każdego roku na terenach nieruchomości.  

2. Obowiązkiem, o którym mowa w ust. 1 obarczeni są właściciele nieruchomości.  

3. W trakcie przeprowadzania deratyzacji obowiązuje zachowanie szczególnej 

ostrożności w obrębie miejsc wyłożenia środków zwalczających gryzonie.  

4. Obowiązkowej deratyzacji podlegają  wszystkie obiekty na terenie gminy: budynki 

mieszkalne, obiekty użyteczności publicznej, zabudowania gospodarcze, sklepy, 

warsztaty, ze szczególnym uwzględnieniem korytarzy piwnicznych, węzłów cieplnych, 

studni urządzeń kanalizacji sanitarnej itp.  

5. Deratyzacja powinna być  poprzedzona akcją sanitarno-porządkową,  mającą  na celu 

przegląd nieruchomości pod kątem jej niedostępności dla szczurów.  

6. Informacja o deratyzacji będzie podawana w formie obwieszczenia wójta gminy.  

R o z d z i ał  1 0 

Postanowienia końcowe  

§ 19. 1. Gmina Gościno tworzy odpowiednie warunki do utrzymania czystości i porządku 

poprzez:  

2. W przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązków, o których mowa w regulaminie 

Wójt Gminy wydaje decyzję  nakazującą  wykonanie ww. obowiązku. Decyzja, o której 

mowa w zdaniu poprzedzającym podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 

czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005r. Nr 229 

poz.1954 j.t.z późn. zm.).  

3. Właściciele nieruchomości i inne osoby nie wykonujące obowiązków określonych w 

regulaminie podlegają  karze grzywny. Postępowanie w sprawach, o których mowa w 

zdaniu poprzedzającym toczy się  według przepisów postępowania w sprawach o 

wykroczenie.  

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gościno.  

§ 21. Traci moc uchwała Nr XXXV/249/06 Rady Gminy Gościno z dnia 9 lutego 2006 r. w 

sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gościno.  

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

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.  

1) wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości;

2) rodzaje i minimalną pojemnością urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów

komunalnych; 

3) częstotliwoś ć  i sposób pozbywania się  odpadów komunalnych i nieczystości

ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku

publicznego; 

4) maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów; 

5) inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami;

6) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe;

7) wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach

wyłączonych z produkcji rolniczej; 

8) wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej

przeprowadzania. 

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu

czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236 poz.2008 j.t. z późn. zm.); 

2) ustawie o odpadach - należy przez to rozumieć  ustawę z dnia z dnia 27 kwietnia

2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2007r. Nr 39 poz.251 j.t. z późn. zm.); 

3) ustawie o drogach publicznych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 marca

1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19 poz.115 j.t. z późn. zm.); 

4) ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków -

należy przez to rozumieć  ustawę  z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr 123

poz.858 j.t. z późn. zm.); 

5) Prawo wodne - należy przez to rozumieć  ustawę  z dnia 18 lipca 2001r. Prawo

wodne (Dz.U. z 2005r. Nr 239 poz.2019 j.t. z późn. zm.); 

6) Prawo ochrony środowiska - należy przez to rozumieć  ustawę z dnia 27 kwietnia

2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2008r. Nr 25 poz.150 j.t. z późn. zm.); 

7) ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - należy przez to

rozumieć ustawę o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca

2005 r. (Dz. U. 180 poz. 1495 z późn. zm.); 

8) ustawie o bateriach i akumulatorach – należy przez to rozumieć  ustawę z dnia 24

kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. 79 poz. 666), 

9) ustawie o ochronie zwierząt - należy przez to rozumieć  ustawę z dnia 21 sierpnia

1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003r. Nr 106 poz.1002 j.t. z późn. zm.); 

10) ustawie o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich - należy przez to

rozumieć ustawę z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.U.07.133.921 z późn. zm.); 

11) Prawo budowlane - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (Dz.U.06.156.1118 j.t. z późn. zm); 

12) nieruchomośc i  - 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; 

13) właścicielu nieruchomośc i  - należy przez to rozumieć  właściciela, a także

współwłaściciela, użytkowników wieczystych, jednostkę  organizacyjną  i osobę

posiadającą  nieruchomość  w zarządzie lub użytkowaniu, a także inny podmiot

władający nieruchomością,  również  wykonawcę  robót budowlanych oraz

przedsiębiorstwo komunikacji dla przystanków i dworców, a także osobę

sprawującą zarząd nad nieruchomością wspólną w rozumieniu przepisów ustawy z

dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 j.t. z

późn. zm.) lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany; 

14) umowach - należy przez to rozumieć  umowy, rozumiane zgodnie z treścią art. 6

ust. 1 ustawy, podpisane z podmiotem uprawnionym przez właścicieli

nieruchomości; 

15) górnych stawkach opłat - należy przez to rozumieć  zgodne z treścią art. 6 ust. 2

ustawy górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi,

podmiotów uprawnionych, w zakresie pozbywania się  zebranych na terenie

nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych; 

16) Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (dalej: KPGO) - należy rozumieć przez to

dokument przyjęty przez Radę Ministrów zgodnie z treścią art. 14 ust. 4 ustawy z

dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.07.39.251 j.t. z późn. zm.) i ogłoszony

w Monitorze Polskim z 2006r., Nr 90 poz.946 z dnia 29 grudnia 2006r., 

17) stawkach opłat  - należy rozumieć  przez to wysokość  opłat uiszczanych przez

właściciela nieruchomości, podmiotowi uprawnionemu za odbiór odpadów

komunalnych, przeliczonych na jedną zamieszkałą osobę w skali roku i miesiąca,

których wysokość skalkulowana jest z uwzględnieniem: ilości wytwarzanych przez

jedną  osobę  odpadów, kosztów ich odbioru, transportu, selekcji, odzysku,

recyklingu, kompostowania, składowania, spalania i innych form unieszkodliwiania

odpadów, nie wyłączając kosztów budowy instalacji, urządzeń i obiektów, kosztów

ich eksploatacji, zamknięcia, likwidacji, rekultywacji, monitoringu, dozorowania

oraz ewentualnych odszkodowań  wynikłych faktu realizacji obiektu lub kosztów

zabezpieczenia roszczeń; podmiot uprawniony zobowiązany jest do pomniejszania

stawek opłat o wpływy uzyskiwane z opłat produktowych z wojewódzkiego funduszu

ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wpływy uzyskane na mocy umów

podpisanych z organizacjami odzysku, wpływy uzyskane ze sprzedaży niektórych

surowców wtórnych oraz wpływy uzyskane od samorządu z tytułu dopłat do

selektywnej zbiórki i odbioru; ilość odpadów wytwarzanych w przeciągu roku przez

jedną osobę; 

18) zniżkach w opłatach - należy przez to rozumieć,  zgodne z treścią  art. 6 ust. 4

ustawy, zniżki, w stosunku do górnych stawek opłat, udzielane w roku następnym,

właścicielom nieruchomości, w zamian za zebrane i odebrane odpady w sposób

selektywny w roku poprzednim; wielkoś ć  zniżek określa rada gminy w drodze

uchwały; 

19) poziomach selekcji - należy przez to rozumieć,  ilość  - zgodnie z docelowymi

zapisami KPGO - odbieranych od jednej osoby następujących odpadów: 

a) organicznych w roku 2010 – 23,5kg z tendencją  spadkową  o 5% w latach

następnych 

b) opakowań  z papierem, tekturą  tekstyliami i metalami w roku 2010 – 25,5kg bez

zmian w latach następnych. 

c) odpadów wielkogabarytowych rocznie na poziomie 20kg.

d) odpadów budowlanych w roku 2010 -85kg i w 2015r. – 103kg.

e) odpadów niebezpiecznych rocznie do poziomu 3 kg.

20) odpadach komunalnych - należy przez to rozumieć  odpady powstające w

gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów

niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na

swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach

domowych; 

21) odpadach wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć  jeden ze strumieni

odpadów komunalnych wymienionych w KPGO, charakteryzujący się tym, że jego

składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę,  nie mogą  być  umieszczone w

typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych; 

22) odpadach ulegających biodegradacji - należy przez to rozumieć  odpady, które

ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów; 

23) odpadach zielonych - należy przez to rozumieć  frakcję  odpadów ulegających

biodegradacji, powstających w wyniku pielęgnacji i uprawy ogrodów i terenów

zielonych; 

24) odpadach opakowaniowych - należy przez to rozumieć  opakowania z papieru i

tektury, opakowania wielomateriałowe, opakowania z tworzyw sztucznych,

opakowania ze szkła, opakowania z blachy stalowej i opakowania z aluminium,

wymienione w KPGO pośród 18 strumieni składających się na odpady komunalne; 

25) odpadach budowlanych - rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzących z

remontów i budów wymienioną w KPGO pośród 18 strumieni składających się na

odpady komunalne; 

26) odpadach niebezpiecznych - rozumie się  przez to  f rakc ję  odpadów

niebezpiecznych w rozumieniu ustawy o odpadach, wymienioną w KPGO pośród

18 strumieni składających się  na odpady komunalne, a więc np.: baterie,

akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do

impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków,

opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach, opakowania po aerozolach,

zużyte opatrunki; 

27) sprzęcie (elektrycznym i elektronicznym) - należy przez to rozumieć  zgodnie z

ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca 2005 r.

(Dz. U. 180 poz. 1495 z późn. zm.) urządzenia, których prawidłowe działanie jest

uzależn i o n e  o d  d o pły w u  p rądu e lekt rycznego lub od obecnośc i   pó l

elektromagnetycznych oraz mogące służyć do wytwarzania, przesyłu lub pomiaru

prądu elektrycznego lub pól elektromagnetycznych i zaprojektowane do użytku

przy napięciu elektrycznym nieprzekraczającym 1.000 V dla prądu zmiennego

oraz 1.500 V dla prądu stałego, zaliczone do grup sprzętu określonych w

załączniku nr 1 do ustawy; 

28) nieczystościach ciekły c h  - należy przez to rozumieć   ścieki gromadzone

przejściowo w zbiornikach bezodpływowych; 

29) zbiornikach bezodpływowych - należy przez to rozumieć  instalacje i urządzenia

przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstania; 

30) stacjach zlewnych - należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia zlokalizowane

przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków służące do

przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych po-jazdami asenizacyjnymi z

miejsc gromadzenia; 

31) miejscu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych należy przez to

rozumieć zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o odpadach instalację służącą do odzysku

lub unieszkodliwiania w najnowszej technologii, położoną  najbliżej miejsca

wytwarzania odpadów, na obszarze tego województwa, na którym zostały

wytworzone; 

32) podmiotach uprawnionych - należy przez to rozumieć  przedsiębiorstwa będące

gminnymi jednostkami organizacyjnymi lub podmiotami posiadającymi wydane

przez Wójta Gminy, organ wykonawczy jednostki pomocniczej lub organ jednostki

albo podmiotu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

samorządzie gminnym, ważne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie: 

a) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

b) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

c) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

d) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni

zwłok zwierzęcych i ich części; 

33) zabudowie wielorodzinnej - należy przez to rozumieć  zabudowę  budynkami

wielomieszkaniowymi i wielolokalowymi; 

34) chowie zwierząt  - rozumie się  przez to wszelkie formy posiadania zwierząt

gospodarskich bez względu na tytuł  prawny oraz sposób ich utrzymywania i

użytkowania; 

35) zwierzętach domowych - rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające

wraz z  człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu,

utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza w rozumieniu ustawy

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003r. Nr 106 poz.1002 j.t.

z późn. zm.); 

36) zwierzętach gospodarskich - rozumie się przez to zwierzęta utrzymywane w celach

hodowlanych i produkcyjnych; 

37) 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. 

1) wyposażenie nieruchomości w opisane w Rozdziale III urządzenia, służące do

zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim

stanie sanitarnym, porządkowym, technicznym i okresowe dokonywanie dezynfekcji

tych urządzeń; 

2) utrzymywanie w należytym stanie sanitarnym altan oraz innych pomieszczeń,

mieszczących urządzenia na odpady; 

3) prowadzenie w opisanym w § 5. ust. 9 zakresie selektywnego zbierania i

przekazywania do odbioru poszczególnych strumieni odpadów komunalnych; 

4) przekazanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych

podmiotowi uprawnionemu do odbioru; 

5) selektywne zbieranie odpadów innych niż  komunalne, powstających na terenie

nieruchomości w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej, np. medycznych,

weterynaryjnych, i postępowanie z nimi zgodnie z zasadami przewidzianymi w

ustawie o odpadach; 

6) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości odpadów budowlanych i resztek

materiałów budowlanych, powstałych w wyniku remontu i modernizacji lokali i

budynków do specjalnie do tego celu przeznaczonych kontenerów ustawianych

przez uprawnione podmioty na zlecenie właściciela nieruchomości; 

7) bezwzględne przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej

lub, w przypadku, gdy budowa sieci jest technicznie lub ekonomicznie

nieuzasadniona, a fakt ten ma swoje odzwierciedlenie w studium uwarunkowań  i

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowym planie

zagospodarowania przestrzennego, o ile taki został opracowany oraz w wieloletnim

planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,

wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nie-czystości ciekłych lub

przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w

przepisach odrębnych; 

8) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych;

9) utrzymywanie w prawidłowym stanie technicznym posiadanego uzbrojenia

technicznego tj. przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

udrażnianie rynien, rur spustowych łącznie z koszem do czyszczenia i rewizją; 

10) oddzielne gromadzenie ścieków bytowych, gnojówki i gnojowicy;

11) utrzymywanie w prawidłowym stanie technicznym, odmulanie i wykaszanie rowów

odwadniających istniejących przy drogach,  torach i  na terenie innych

nieruchomości będących własnością danego podmiotu; 

12) utrzymywanie czystości na przystankach, torowiskach, w przepustach, i przy

przejściach, pod mostami itp.; 

13) uprzątanie z powierzchni nieruchomości i z wnętrza budynków każdej substancji

lub przedmiotu należących do jednej z kategorii określonych w załączniku nr 1 do

ustawy o odpadach, których posiadacz pozbywa się,  zamierza się pozbyć  lub do

ich pozbycia się jest obowiązany i przekazywanie ich podmiotowi uprawnionemu; 

14) likwidowanie śliskości w okresie mrozów i opadów śnieżnych w miejscach

użyteczności publicznej i chodnikach przy użyc iu  środków wymienionych w

Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. Dz. U. Nr 230,

poz. 1960 w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą  być

używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach; 

15) usuwanie nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych części nieruchomości

użyteczności publicznej; 

16) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wyłącznie w miejscach

dozwolonych, a więc: 

a) na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego tylko pod warunkiem,

że powstając e  ścieki odprowadzane są  do kanalizacji sanitarnej na warunkach

określonych przez zarządcę tej kanalizacji lub gromadzone w sposób umożliwiający

ich usunięcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w

szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników

wodnych lub do ziemi, 

b) na terenach służących  do  użytku publicznego tylko w miejscach do tego

przygotowanych i specjalnie oznaczonych; 

17) naprawy, drobne, a więc wymiana kół,  świec zapłonowych, żarówek, uzupełnianie

płynów, regulacje, pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi,

na terenie nieruchomości tylko za zgodą właściciela nieruchomości i tylko wtedy,

gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są

gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami o

utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 

18) stosowanie się  właścicieli zwierząt domowych i gospodarskich do przepisów

rozdziałów VII i VIII niniejszego Regulaminu. 

1) stosowania i składowania środków chemicznych dla usunięc i a  śniegu i lodu,

szkodliwych dla środowiska, a w szczególności dla terenów zieleni oraz zadrzewień;

ponadto obowiązuje całkowity zakaz stosowania środków chemicznych w pobliżu

pomników przyrody i parków wiejskich; 

2) zgarniania śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię;

3) wyprowadzania psów lub innych zwierząt do obiektów użytku publicznego, placówek

handlowych lub gastronomicznych i na teren plaży jeziornej, jeżeli zakaz taki wynika

z wyraźnego oznakowania dokonanego przez właściciela nieruchomości lub podmiot

zarządzający (placówką lub obiektem lub terenem); 

4) zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt;

5) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami

zlewnymi; 

6) indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli

nieruchomości; 

7) wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów,

nieczystości ciekłych i wód opadowych spływających z powierzchni dachów,

podjazdów, itp.; 

8) wprowadzania ścieków bytowych i przemysłowych do urządzeń  sieci kanalizacji

deszczowej a także wprowadzania ścieków deszczowych i wód drenażowych do

kanalizacji sanitarnej oraz wprowadzania do wszystkich urządzeń  kanalizacyjnych

odpadów stałych, czego konsekwencją  jest zmniejszanie przepustowości kanałów

odpadów płynnych niemieszających się z wodą, substancji palnych i wybuchowych,

substancji żrących, od-padów z hodowli zwierząt  o raz  ścieków zawierających

drobnoustroje chorobotwórcze - zgodnie z ustawą  o zbiorowym zaopatrzeniu w

wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków; 

1) powinny być  wyposażone w szczelne pokrywy zabezpieczające gromadzone

odpady przed dostępem zwierząt oraz opadów atmosferycznych; 

2) nie powinny powodować uciążliwego hałasu w trakcie ich wytaczania i opróżniania.

1) kosze uliczne o pojemności od 10 do 50 I;

2) pojemniki na odpady o pojemności od 110 I, 120 I, 240 I, 1100 I, KP7-7000 I;

3) worki w sytuacji, gdy warunki atmosferyczne uniemożliwiają  dojazd pojazdów

podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów; 

4) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań  ze szkła, opakowań  z

tworzyw sztucznych, zmieszanych odpadów opakowaniowych o pojemności 1000 I

do 2500 I oraz KP7 - na odpady wielkogabarytowe; 

5) kontenery przeznaczone na odpady budowlane KP-7;

6) kosze na psie odchody.

1) odpady kuchenne ulegające biodegradacji: obecny system gospodarowania

odpadami komunalnymi przy wykorzystaniu istniejącego miejsca odzysku i

unieszkodliwiania zapewnia ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji.

Dopuszcza się  łączne zbieranie odpadów biodegradowalnych ze zmieszanymi

niesegregowanymi odpadami komunalnymi; 

2) odpady opakowaniowe: – w zabudowie jednorodzinnej - składane są do worków na

opakowania, dostarczonych przez podmiot uprawniony i przekazywane w ramach

zawiązanej umowy; odbiór raz w miesiącu, – w zabudowie wielorodzinnej - składane

są  do worków, dostarczonych przez podmiot uprawniony i przekazywane na

bieżąco do Gminnej Zbiornicy Odpadów (GZO), gdy właściciel nieruchomości

podpisał  odrębną  umowę  z podmiotem uprawnionym. Gdy właściciel umowy nie

podpisał,  odpady składane są  do odrębnego pojemnika, w który zarządca

nieruchomości ją wyposażył; odbiór dwa razy w miesiącu; 

3) odpady tekstylne i obuwie zaleca się  gromadzić  do istniejących w przestrzeni

wiejskiej specjalnych pojemnikach ustawionych na terenie osiedli mieszkaniowych

zabudowy wielorodzinnej oraz przy obiektach handlowych; odbiór raz w miesiącu; 

4) sprzęt elektryczny i elektroniczny; zabrania się  umieszczania zużytego sprzętu

łącznie z innymi odpadami; należy organizować  odbiór w oparciu o indywidualne

umowy z podmiotem uprawnionym - w przypadku zabudowy wielorodzinnej,

natomiast w przypadku zabudowy jednorodzinnej należy gromadzić  w

zorganizowanych przez gminę  punktach zbiórki odpadów wielkogabarytowych i

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ponadto zgodnie z art. 42 ustawy

o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym obowiązek odbierania zużytego

sprzętu ciąży na sprzedawcach; 

5) odpady niebezpieczne: – w zabudowie jednorodzinnej zbieranie w odpowiednich do

tego opakowaniach, dostarczonych przez podmiot uprawniony i przekazywane jemu

zgodnie z podpisaną umową;  odbiór raz w miesiącu, – w zabudowie wielorodzinnej

zbieranie w odpowiednich do tego opakowaniach, dostarczonych przez podmiot

uprawniony i przekazywanie uprawnionemu podmiotowi, z którym wytwórca podpisał

odrębną  umowę.  Gdy właściciel umowy nie podpisał,  odpady składane są  do

odrębnego pojemnika, w który zarządca nieruchomości ją wyposażył;  odbiór raz w

miesiącu. Zgodnie z zapisami w planie gospodarki odpadami należy zbierać  do

pojemników rozmieszczonych w: placówkach sprzedaży detalicznej artykułów i

sprzętu gospodarstwa domowego oraz artykułów radiowo-telewizyjnych, placówkach

sprzedaży detalicznej sprzętu oświetleniowego, (zgodnie z art. 42 ustawy o zużytym

sprzęcie elektrycznym i elektronicznym obowiązek odbierania zużytego sprzętu

ciąży na sprzedawcach), w aptekach, szkołach, placówkach sprzedaży detalicznej

paliw płynnych i gazowych, warsztatach samochodowych, punktach wymiany oleju;

zgodnie z ustawą o bateriach i akumulatorach zabrania się umieszczania zużytych

baterii i zużytych akumulatorów razem z innymi odpadami; 

6) odpady wielkogabarytowe; zabrania się umieszczania odpadów wielkogabarytowych

z innymi odpadami; należy organizować odbiór w oparciu o indywidualne umowy z

podmiotem uprawnionym - w przypadku zabudowy wielorodzinnej, natomiast w

przypadku zabudowy jednorodzinnej należy gromadzić  w zorganizowanych przez

gminę  punktach zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu

elektrycznego i elektroniczne-go lub na zgłoszenie, w oparciu o zawarte umowy z

podmiotem uprawnionym; 

7) odpady budowlane są  składane do kontenera otwartego dostarczonego przez

podmiot uprawniony, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu podmiotu

uprawnionego, na miejscu nie utrudniającym korzystania z nieruchomości; odbiór

na zgłoszenie indywidualne. 

1) gmina i prowadzący handlową działalność gospodarczą są zobowiązani ustawić  w

miejscach publicznych, przed sklepami itp., pojemniki przeznaczone na selektywną

zbiórkę  odpadów z zakresu prowadzonej działalności, Pojemniki przeznaczone do

zbiórki selektywnej odpadów w systemie ogólnodostępnym, muszą  posiadać

odpowiednie wyraźne oznaczenia, na jaki surowiec wtórny są przeznaczone. Nowo

dostawiane pojemniki powinny być  dostosowane pod względem wizualnym i

objętościowym do istniejących w najbliższym otoczeniu. Pod względem systemu

odbioru tych odpadów należy pojemniki dostosować do systemu posiadanego przez

firmę, która świadczy odbiór tych odpadów; 

2) miejsca publiczne takie jak drogi publiczne, ciągi handlowo-usługowe, przystanki

komunikacji, parki są  przez właścicieli nieruchomości lub przedsiębiorców

użytkujących tereny komunikacji publicznej obowiązkowo wyposażo n e  w

zamocowane na stałe kosze uliczne, zgodnie z następującymi zasadami: –

rozmieszczenie musi uwzględniać natężenie ruchu ulicznego na drogach, – muszą

być  wykonane z materiałów odpornych na palenie, – wielkoś ć  koszy ulicznych

została określona w § 5 ust. 7 pkt 1, 

3) organizatorzy imprezy masowej są zobowiązani do wyposażenia miejsca, na którym

ona się odbywa, w jeden pojemnik o pojemności 120 I na 20 osób uczestniczących

w imprezie oraz w szalety przenośne w liczbie jeden szalet na 200 osób

uczestniczących w imprezie, organizatorzy są zobowiązani przed imprezą zawrzeć

umowy z podmiotami uprawnionymi posiadającymi aktualne zezwolenie na odbiór i

transport odpadów, celem wyposażenia w kosze i szalety oraz ich opróżnienie i

uprzątnięcie w czasie nie dłuższym niż 12 godzin po zakończeniu imprezy. 

1) opakowania z papieru i tektury – w pojemnikach koloru niebieskiego,

2) opakowania ze szkła – w urządzeniach pojemnikach zielonego,

3) opakowania z tworzyw sztucznych, wielkomateriałowe lub z metali – w pojemnikach

koloru żółtego, 

4) opakowania ulegające biodegradacji – w pojemnikach koloru brązowego,

5) odpady niesegregowane – w pojemnikach z logo odbiorcy,

6) odpady niebezpieczne; baterie i akumulatory - w pojemnikach koloru czerwonego,

Postanowienia niniejszego ustępu nie naruszają  postanowień  §  5  us t .   8   i   9

niniejszego regulaminu. 

§   7 .Zasady rozmieszczania urządzeń  przeznaczonych do zbierania odpadów i

gromadzenia nieczystości płynnych:  

1) podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy

uwzględniać przepisy § 22 i § 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.); 

2) na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi

odpadami należy ustawiać  w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników

podmiotu uprawnionego bez konieczności otwierania wejśc i a  n a  t e r e n

nieruchomośc i  l ub ,  gdy  tak ie j  możliwośc i  n i e  m a ,  n a l eży udostępnić  je

przedsiębiorstwu wywozowemu w dniu odbioru, dopuszcza się także wjazd na teren

nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów

zgromadzonych w pojemnikach; 

3) zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą

być  zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego

podmiotu uprawnionego w celu ich opróżnienia. 

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

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) do pojemników na opakowania szklane zabrania się  wrzucać:  – ceramikę

(porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki), – lustra, – szklane opakowania

farmaceutyczne i chemiczne z pozostałościami zawartośc i ,  – szkło budowlane

(szyby okienne, szkło zbrojone), szyby samochodowe; 

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

zabrudzone tworzywa sztuczne pochodzenia medycznego, – opakowania i butelki

po olejach i smarach, puszki i pojemniki po farbach i lakierach, – opakowania po

środkach chwasto- i owadobójczych; 

4) zabrania się  odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z

obornika do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe; 

5) zabrania się  gromadzenia w zbiornikach bezodpływowych nieczyszczonych

ścieków poprodukcyjnych, ścieków zawierających ropopochodne oraz płynnych

odpadów kuchennych z zakładów zbiorowego żywienia. 

a) w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz w tygodniu,

b) niezależn i e  o d  c zęstotliwośc i   op różniania pojemników i koszy ulicznych

zarządzający obszarem mają  obowiązek nie dopuścić  do przepełnienia koszy

ulicznych i wysypywania odpadów na ziemię; 

c) usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa się według potrzeb jednak nie

rzadziej niż raz w tygodniu; 

d) właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani

opróżniać je z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia i

wylewania na powierzchnię  terenu oraz zagniwania nagromadzonych w nich

ścieków; przyjmuje się,  że pojemnoś ć  zbiorników powinna wystarczyć  na

opróżnianie ich nie częściej niż raz w tygodniu; 

e) właściciele punktów handlowych i usługowych zlokalizowanych poza budynkami są

zobowiązani usuwać odpady codziennie; 

f) organizatorzy imprez masowych zobowiązani są  usuwać  odpady i opróżniać

przenośne toalety oraz usuwać  je w czasie nie dłuższym niż  12 godzin po

zakończeniu imprezy. 

a) do 31 grudnia 2010 r. do nie więcej niż  75% wagowo całkowitej masy odpadów

ulegających biodegradacji, 

b) do 31 grudnia 2013 r. do nie więcej niż 50%,

c) do 31 grudnia 2020 r. do nie więcej niż 35%, w stosunku do masy tych odpadów

wytworzonych w roku 1995, będą  to następujące i lośc i  w  gmin ie :  – 115

kg/osobę/rok w roku 2010, – 76 kg/osobę/rok w roku 2013, – 53 kg/osobę/rok w

roku 2020, przy czym ilość odpadów biodegradowalnych wytworzonych w 1995 r. w

Polsce wg KPGO to 4.380,8 tys. Mg, a w województwie zachodniopomorskim 209,9

tys. Mg. 

a) opakowaniowych,

b) wielkogabarytowych,

c) budowlanych,

d) niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych.

1) w odniesieniu do psów:

a) wyposażenia psa w obrożę,  a w przypadku ras uznawanych za agresywne –

również w kaganiec, 

b) prowadzenie psa na uwięzi a psa rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób

zagrażającego otoczeniu - na uwięzi i w nałożonym kagańcu, 

c) zwolnienie przez właściciela nieruchomośc i  psów ze smyczy na  teren ie

nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w

sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób

trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem, 

2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:

a) stały i skuteczny dozór,

b) niewprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem

obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp.,

postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzy-stających z pomocy psów-

przewodników, 

c) niewprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla

dzieci, plaż,  kąpielisk oraz tereny objęte zakazem na podstawie odrębnych uchwał

rady gminy, 

d) zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach

zielonych do tego prze-znaczonych i specjalnie oznakowanych, w sytuacji, gdy

właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy

ono psów ras uznanych za agresywne, 

e) 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, należy umieszczać  w specjalnie

przygotowanych do tego celu koszach lub jeśli one nie występują w pobliżu mogą

być  deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów;

postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z  psów

przewodników, 

f) niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe,

g) właściwe traktowanie zwierząt domowych zgodnie z art. 5, art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o

ochronie zwierząt, 

h) zgłaszanie do schroniska, faktu zauważenia bezdomnego psa lub zwierzęcia

podejrzanego o wściekliznę; 

3) hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są  spełniać  wymogi ustanowione dla

hodujących zwierzęta gospodarskie na obszarach wyłączonych spod zabudowy; 

4) postanowienia pkt 2 dotyczą  także zwierząt nieudomowionych, utrzymywanych w

charakterze zwierząt domowych. 

1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt

spełniających wymogi Prawa budowlanego; 

2) wszelka uciążliwoś ć  hodowli dla środowiska, w tym emisje będące jej skutkiem

zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona. 

1) przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych;

2) gromadzić  i usuwać  nieczystości, które nie są  obornikiem i gnojówką,  w sposób

przewidziany dla ścieków; 

3) składować  obornik w odległości co najmniej 10 m od linii rozgraniczającej drogi

publicznej, na terenie płaskim wyposażonym w płyty gnojowe w terminie określonym

ustawą,  tak by odcieki  nie mogły przedostawać  się  na teren sąsiednich

nieruchomości; 

4) przeprowadzać  deratyzację  pomieszczeń,  w których prowadzona jest hodowla

zwierząt ,  dwa razy do roku wiosną  i jesienią,  realizowaną  przez podmiot

uprawniony; 

5) pszczoły trzymać  w ulach, ustawionych na obrzeżach w odległości, co najmniej 30

m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły

nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich; w przypadku

gdy ule posadowione są  na nieruchomości stanowiącej współwłasność,  stosunki

pomiędzy współwłaścicielami regulują przepisy ustawy kodeks cywilny. 

1) propagowanie działań mieszkańców Gminy na rzecz ekologii;

2) wydawanie podmiotom gospodarczym zezwoleń na działalność usługową w zakresie

odbierania od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych stały c h  i

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych; 

3) bieżącą kontrolę realizacji przepisów ustawy oraz niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy 

 

 

 

Barbara Koleśnikow 
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UCHWAŁA NR LII/317/10  

RADY GMINY W GOŚCINIE  

z dnia 25 czerwca 2010 r.  

 

w sprawie regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Gościno 

 

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

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591, t.j. 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, 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 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, 

poz. 142, Nr 28 poz. 146) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z 2006r. Nr 144, 

poz. 1042, z 2008r. Nr 223, poz. 1464, z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 79 , poz. 666, Nr 92 

poz. 753, Nr 215, poz. 1664, z 2010r. Nr 47 poz. 278), Rada Gminy Gościno uchwala 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gościno, zwany dalej 

regulaminem, o następującej treści: 

T Y T UŁ  1 .  R E G U L A M I N  U T R Z Y M A N I A  C Z Y S T OŚ C I  I  

P O R ZĄ D K U   

R o z d z i ał  1  

Postanowienia ogólne  

§   1 .  1. Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, mieszkańców oraz osoby 

przebywające czasowo na terenie Gminy Gościno.  

2. Określa się  szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

Gościno a przede wszystkim:  

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:  

R o z d z i ał  2  

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości  

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

nieruchomości poprzez:  

2. Na terenie budowy wykonywanie obowiązków właściciela nieruchomości należy do 

wykonawcy robót budowlanych.  

3. Na terenie wydzielonych krawężnikiem oraz na przystankach komunikacyjnych 

obowiązki uprzątnięcia i pozbycia się  błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń, 

należą do przedsiębiorców użytkujących tereny służące komunikacji publicznej.  

4. Na drogach publicznych obowiązki utrzymania czystości i porządku, a także zbieranie 

i pozbywanie się  odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych 

oraz utrzymanie tych urządzeń  w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i 

technicznym, pozbywanie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych 

z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej należy do 

zarządcy drogi.  

5. Uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, 

jeżeli zarząd drogi pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów na takim 

chodniku, należą do zarządcy drogi.  

6. Na terenach pozostałych obowiązki utrzymania czystości i porządku należą do gminy, 

do obowiązków gminy należy także uprzątnięcie i pozbycie się  błota, śniegu, lodu i 

innych zanieczyszczeń  z chodników, jeżeli gmina pobiera opłaty z tytułu postoju lub 

parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku oraz zbieranie i pozbycie się 

odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych umieszczonych na 

tym chodniku i utrzymanie tych urządzeń  w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym.  

§   4 .  Na terenie gminy, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, 

zabrania się:  
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Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości oraz 

na drogach publicznych  

§ 5. 1. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie 

poprzez wyposażenie nieruchomości w pojemniki o odpowiedniej pojemności, 

uwzględniającej rodzaj zabudowy, działalność usługową i częstotliwość pozbywania się 

odpadów, według zasad opisanych w ust. 3.  

2. Pojemniki na odpady powinny być  ustawione w granicach nieruchomości, w miejscu 

dostępnym dla mieszkańców i jednostek wywozowych, na twardej i równej powierzchni, 

zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota, w sposób nie powodujący utrudnień i 

niedogodności dla sąsiadów; należy uwzględniać przepisy § 22 i § 23 Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 

z późn. zm.).  

3. Pojemniki do gromadzenia odpadów muszą  spełniać  techniczne wymogi 

bezpieczeństwa, higieny, ochrony środowiska uzgodnione z podmiotem wywożącym 

odpady; odpady gromadzone w inny sposób nie będą  wywożone; nie dotyczy to 

odpadów przestrzennych.  

4. Właściciel pojemnika odpowiada za utrzymanie go w odpowiednim stanie technicznym 

i sanitarnym.  

5. Pojemniki wymienione w ust. 8 pkt 2:  

6.  Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie 

przez dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale lub 

czasowo przebywających na jej terenie, w taki sposób by opróżnianie było konieczne 

nie częściej niż  raz w tygodniu bez dopuszczenia do przepełnienia; podobnie 

przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi zostać  dostosowana do ilości 

mieszkańców w sposób zapewniający uzyskanie stopnia ich oczyszczania określonego 

w przepisach odrębnych  

7. Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to:  

8. Odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić  w następujący 

sposób:  

§ 6. 1. Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych w miejscach i na drogach publicznych:  

2. Odpady należy gromadzić w pojemnikach:  

§   8 .  Ograniczenia wynikające z konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa i 

właściwej eksploatacji urządzeń  do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorników 

bezodpływowych:  
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Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości 

ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku 

publicznego  

§  9 .  1.  Właściciele nieruchomości  są  zobowiązani do zawarcia umów z podmiotem 

uprawnionym na odbiór odpadów komunalnych.  

2. Właściciele nieruchomości, które pomimo istniejącej w obrębie posesji sieci kanalizacji 

sanitarnej nie zostały podłączone do tej infrastruktury, zobowiązani są  dokonać 

przyłączenia po uprzednim uzyskaniu warunków technicznych przyłączenia do sieci w 

MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu. Powyższe nie dotyczy właścicieli, którzy wyposażyli 

nieruchomoś ć  w przydomową  oczyszczalnię   ścieków, której parametry i poziom 

oczyszczania odpowiada normom.  

3. Właściciele nieruchomości, które nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej, z uwagi 

na brak tego uzbrojenia, w tym rejonie, są  zobowiązani do podpisania z podmiotem 

uprawnionym, umowy na opróżnianie zbiornika bezodpływowego lub opróżnianie 

osadnika oczyszczalni przydomowej.  

4. Wymieniona wyżej umowa może  b yć  również  podpisana z inną  jednostką 

funkcjonującą w oparciu o ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w 

wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr 123 poz.858 j.t. z późn. 

zm.), jeżeli posiada ona stosowne zezwolenie.  

5. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych rozliczane jest w oparciu o wskazania 

przepływomierza zainstalowanego na stacji zlewnej ścieków dowożonych, gdy brak 

takiego licznika, stosujemy normy, które wynikają  z treści Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm 

zużycia wody (Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 70).  

6. Właściciele nieruchomości zużywający wodę na potrzeby gospodarstwa rolnego lub w 

związku z utrzymywaniem terenów zielonych m in. podlewania ogrodów i innych terenów 

zieleni, w związku z tym nieodprowadzający jej do zbiorników bezodpływowych, powinni 

zainstalować  odrębne liczniki do pomiaru zużycia wody na potrzeby bytowe, w 

przeciwnym razie będą rozliczani w oparciu o wyżej wymienione normy.  

7. Organizator imprezy masowej, nie później niż 30 dni przed planowanym terminem jej 

rozpoczęcia, jest zobowiązany wystąpić  z wnioskiem o opinię  do Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 marca 2009r. o 

bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009r. Nr 62 poz.504).  

§ 10 .  Ustala się  minimalną  częstotliwoś ć  usuwania odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości, zgodnie z umowami określonymi z przedsiębiorstwami:  

§ 11.  1. Odpady komunalne, selekcjonowane i nieselekcjonowane, są  odbierane od 

właścicieli nieruchomości zgodnie z podpisanymi umowami odbioru odpadów 

komunalnych w gminie, bądź na zgłoszenie.  

2. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany umieścić urządzenia wypełnione odpadami 

w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego bez 

konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie 

ma, należy je udostępnić  w dniu odbioru przedsiębiorcy wywozowemu, dopuszcza się 

także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru 

odpadów zgromadzonych w pojemnikach.  

3. Odpady wielkogabarytowe należy wystawić  na chodnik lub ulicę  przed wejściem na 

teren nieruchomości lub na miejsce wyznaczone przez zarządcę  do tego celu w 

zabudowie wielorodzinnej w oparciu o umowę  podpisaną  z podmiotem uprawnionym, 

natomiast w przypadku zabudowy jednorodzinnej należy gromadzić w zorganizowanych 

przez gminę  punktach zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego lub na zgłoszenie, w oparciu o umowę  z podmiotem 

uprawnionym.  

4. Odpady budowlane muszą być  złożone w udostępnionych przez podmiot uprawniony 

kontenerach, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu podmiotu uprawnionego oraz 

nie utrudniającym korzystania z nieruchomości lub wyznaczonym do tego celu przez 

zarządcę  w zabudowie wielorodzinnej Do odbierania tych odpadów można używać 

samochodów przystosowanych do przewozu kontenerów lub skrzyniowych, powinny one 

być przykryte, aby nie powodowały podczas transportu zanieczyszczenia i zaśmiecenia 

terenu.  

5. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na 

podstawie zamówienia właściciela nieruchomośc i ,  złożonego do podmiotu 

uprawnionego, z którym podpisał umowę,  zamówienie musi być zrealizowane w okresie 

36 godzin od zgłoszenia.  

6 .  C zęstotliwoś ć  opróżn i a n i a   z   o s adów  ściekowych zbiorników oczyszczalni 

przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji.  

7. Do odbierania odpadów komunalnych niesegregowanych należy używać samochodów 

specjalistycznych, a do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych - samochodów asenizacyjnych, pojazdy, o których mowa wyżej, 

winny być myte codziennie.  

8. Do odbierania odpadów należy  używać  samochodów specjalnie, w tym celu 

przystosowanych i wyposażonych ,  tak  aby  i ch  t ranspor t  n ie  powodował 

zanieczyszczenia i zaśmiecenia terenu.  

9. Zanieczyszczenia, jakie powstają  w wyniku załadunku i transportu odpadów oraz 

nieczystości płynnych pracownicy podmiotu uprawnionego mają obowiązek natychmiast 

usunąć.  
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Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów oraz ilości odpadów 

wyselekcjonowanych, do których osiągnięcia zobowiązane są podmioty 

uprawnione  

§ 12. 1. Jednostki wywozowe prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, zobowiązani są  do ich przekazywania do 

miejsca najbliżej położonego od miejsca ich wytworzenia, w którym mogą być poddane 

odzyskowi lub unieszkodliwianiu, w instalacjach spełniających wymagania najlepszej 

dostępnej techniki lub technologu, o której mowa w art. 143 ustawy Prawo ochrony 

środowiska, ujętej w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami.  

2. System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy 

odpadów komunalnych ule-gających biodegradacji kierowanych do składowania:  

3. Obowiązek ten realizują przedsiębiorcy, którzy uzyskają zezwolenie na odbiór odpadów 

od mieszkańców.  

§ 13. Zgodnie z zapisami KPGO i treścią niniejszego Regulaminu, podmioty uprawnione 

są  zobowiązane w kolejnych latach wyselekcjonować  spośród odpadów komunalnych 

biodegradowalnych ilości odpadów podane w § 2 ust. 19.  
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Inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami  

§ 14. 1. Gmina zapewnia objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem 

odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, a więc:  

2. Zakłada się zwiększenie ilości zbieranych odpadów metodą selektywną od turystów i 

wczasowiczów.  

3. Gmina podaje do publicznej wiadomości wymagania, jakie muszą  spełniać 

przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwoleń na odbiór odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości; w wymaganiach tych szczegółowo określa, w oparciu o 

niniejszy Regulamin, zasady selekcji odpadów przez właścicieli, zasady ich odbioru oraz 

dalszego postępowania z nimi przez przedsiębiorców.  

4. Gmina wydając zezwolenie na odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości, poprzez 

określenie szczegółowych zasad odbioru i postępowania, zobowiązuje przedsiębiorców 

do odbierania wszystkich odpadów zebranych selektywnie, w tym powstających w 

gospodarstwach domowych, odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów, odpadów budowlanych z 

remontów i odpadów niebezpiecznych.  
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Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę 

przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem 

terenów przeznaczonych do wspólnego użytku  

§   1 5 .  Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są  zobowiązane do zachowania 

bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub 

uciążliwością  dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do 

użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.  

§ 16. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:  
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Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach 

wyłączonych z produkcji rolniczej  

§ 17. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych 

z produkcji rolniczej, oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego na funkcję inną niż rolnicza.  

2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie 

zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:  

3. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, 

zobowiązani są przestrzegać następujących zapisów:  

4. W przypadku wystąpienia konieczności przeniesienia kolonii pszczół  w miejsce 

spełniające wymagania o których mowa w ust. 3 pkt 5, należy dokonać  tego 

przeniesienia we właściwym czasie dostosowanym do stopnia wegetacji kolonii, w taki 

sposób aby zminimalizować ryzyko powstania szkody.  
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Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania  

§ 18. 1. Wprowadza się obowiązek przeprowadzenia akcji odszczurzania w miesiącach 

marzec i październik każdego roku na terenach nieruchomości.  

2. Obowiązkiem, o którym mowa w ust. 1 obarczeni są właściciele nieruchomości.  

3. W trakcie przeprowadzania deratyzacji obowiązuje zachowanie szczególnej 

ostrożności w obrębie miejsc wyłożenia środków zwalczających gryzonie.  

4. Obowiązkowej deratyzacji podlegają  wszystkie obiekty na terenie gminy: budynki 

mieszkalne, obiekty użyteczności publicznej, zabudowania gospodarcze, sklepy, 

warsztaty, ze szczególnym uwzględnieniem korytarzy piwnicznych, węzłów cieplnych, 

studni urządzeń kanalizacji sanitarnej itp.  

5. Deratyzacja powinna być  poprzedzona akcją sanitarno-porządkową,  mającą  na celu 

przegląd nieruchomości pod kątem jej niedostępności dla szczurów.  

6. Informacja o deratyzacji będzie podawana w formie obwieszczenia wójta gminy.  
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Postanowienia końcowe  

§ 19. 1. Gmina Gościno tworzy odpowiednie warunki do utrzymania czystości i porządku 

poprzez:  

2. W przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązków, o których mowa w regulaminie 

Wójt Gminy wydaje decyzję  nakazującą  wykonanie ww. obowiązku. Decyzja, o której 

mowa w zdaniu poprzedzającym podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 

czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005r. Nr 229 

poz.1954 j.t.z późn. zm.).  

3. Właściciele nieruchomości i inne osoby nie wykonujące obowiązków określonych w 

regulaminie podlegają  karze grzywny. Postępowanie w sprawach, o których mowa w 

zdaniu poprzedzającym toczy się  według przepisów postępowania w sprawach o 

wykroczenie.  

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gościno.  

§ 21. Traci moc uchwała Nr XXXV/249/06 Rady Gminy Gościno z dnia 9 lutego 2006 r. w 

sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gościno.  

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

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.  

1) wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości;

2) rodzaje i minimalną pojemnością urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów

komunalnych; 

3) częstotliwoś ć  i sposób pozbywania się  odpadów komunalnych i nieczystości

ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku

publicznego; 

4) maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów; 

5) inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami;

6) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe;

7) wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach

wyłączonych z produkcji rolniczej; 

8) wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej

przeprowadzania. 

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu

czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236 poz.2008 j.t. z późn. zm.); 

2) ustawie o odpadach - należy przez to rozumieć  ustawę z dnia z dnia 27 kwietnia

2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2007r. Nr 39 poz.251 j.t. z późn. zm.); 

3) ustawie o drogach publicznych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 marca

1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19 poz.115 j.t. z późn. zm.); 

4) ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków -

należy przez to rozumieć  ustawę  z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr 123

poz.858 j.t. z późn. zm.); 

5) Prawo wodne - należy przez to rozumieć  ustawę  z dnia 18 lipca 2001r. Prawo

wodne (Dz.U. z 2005r. Nr 239 poz.2019 j.t. z późn. zm.); 

6) Prawo ochrony środowiska - należy przez to rozumieć  ustawę z dnia 27 kwietnia

2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2008r. Nr 25 poz.150 j.t. z późn. zm.); 

7) ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - należy przez to

rozumieć ustawę o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca

2005 r. (Dz. U. 180 poz. 1495 z późn. zm.); 

8) ustawie o bateriach i akumulatorach – należy przez to rozumieć  ustawę z dnia 24

kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. 79 poz. 666), 

9) ustawie o ochronie zwierząt - należy przez to rozumieć  ustawę z dnia 21 sierpnia

1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003r. Nr 106 poz.1002 j.t. z późn. zm.); 

10) ustawie o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich - należy przez to

rozumieć ustawę z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.U.07.133.921 z późn. zm.); 

11) Prawo budowlane - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (Dz.U.06.156.1118 j.t. z późn. zm); 

12) nieruchomośc i  - 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; 

13) właścicielu nieruchomośc i  - należy przez to rozumieć  właściciela, a także

współwłaściciela, użytkowników wieczystych, jednostkę  organizacyjną  i osobę

posiadającą  nieruchomość  w zarządzie lub użytkowaniu, a także inny podmiot

władający nieruchomością,  również  wykonawcę  robót budowlanych oraz

przedsiębiorstwo komunikacji dla przystanków i dworców, a także osobę

sprawującą zarząd nad nieruchomością wspólną w rozumieniu przepisów ustawy z

dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 j.t. z

późn. zm.) lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany; 

14) umowach - należy przez to rozumieć  umowy, rozumiane zgodnie z treścią art. 6

ust. 1 ustawy, podpisane z podmiotem uprawnionym przez właścicieli

nieruchomości; 

15) górnych stawkach opłat - należy przez to rozumieć  zgodne z treścią art. 6 ust. 2

ustawy górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi,

podmiotów uprawnionych, w zakresie pozbywania się  zebranych na terenie

nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych; 

16) Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (dalej: KPGO) - należy rozumieć przez to

dokument przyjęty przez Radę Ministrów zgodnie z treścią art. 14 ust. 4 ustawy z

dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.07.39.251 j.t. z późn. zm.) i ogłoszony

w Monitorze Polskim z 2006r., Nr 90 poz.946 z dnia 29 grudnia 2006r., 

17) stawkach opłat  - należy rozumieć  przez to wysokość  opłat uiszczanych przez

właściciela nieruchomości, podmiotowi uprawnionemu za odbiór odpadów

komunalnych, przeliczonych na jedną zamieszkałą osobę w skali roku i miesiąca,

których wysokość skalkulowana jest z uwzględnieniem: ilości wytwarzanych przez

jedną  osobę  odpadów, kosztów ich odbioru, transportu, selekcji, odzysku,

recyklingu, kompostowania, składowania, spalania i innych form unieszkodliwiania

odpadów, nie wyłączając kosztów budowy instalacji, urządzeń i obiektów, kosztów

ich eksploatacji, zamknięcia, likwidacji, rekultywacji, monitoringu, dozorowania

oraz ewentualnych odszkodowań  wynikłych faktu realizacji obiektu lub kosztów

zabezpieczenia roszczeń; podmiot uprawniony zobowiązany jest do pomniejszania

stawek opłat o wpływy uzyskiwane z opłat produktowych z wojewódzkiego funduszu

ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wpływy uzyskane na mocy umów

podpisanych z organizacjami odzysku, wpływy uzyskane ze sprzedaży niektórych

surowców wtórnych oraz wpływy uzyskane od samorządu z tytułu dopłat do

selektywnej zbiórki i odbioru; ilość odpadów wytwarzanych w przeciągu roku przez

jedną osobę; 

18) zniżkach w opłatach - należy przez to rozumieć,  zgodne z treścią  art. 6 ust. 4

ustawy, zniżki, w stosunku do górnych stawek opłat, udzielane w roku następnym,

właścicielom nieruchomości, w zamian za zebrane i odebrane odpady w sposób

selektywny w roku poprzednim; wielkoś ć  zniżek określa rada gminy w drodze

uchwały; 

19) poziomach selekcji - należy przez to rozumieć,  ilość  - zgodnie z docelowymi

zapisami KPGO - odbieranych od jednej osoby następujących odpadów: 

a) organicznych w roku 2010 – 23,5kg z tendencją  spadkową  o 5% w latach

następnych 

b) opakowań  z papierem, tekturą  tekstyliami i metalami w roku 2010 – 25,5kg bez

zmian w latach następnych. 

c) odpadów wielkogabarytowych rocznie na poziomie 20kg.

d) odpadów budowlanych w roku 2010 -85kg i w 2015r. – 103kg.

e) odpadów niebezpiecznych rocznie do poziomu 3 kg.

20) odpadach komunalnych - należy przez to rozumieć  odpady powstające w

gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów

niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na

swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach

domowych; 

21) odpadach wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć  jeden ze strumieni

odpadów komunalnych wymienionych w KPGO, charakteryzujący się tym, że jego

składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę,  nie mogą  być  umieszczone w

typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych; 

22) odpadach ulegających biodegradacji - należy przez to rozumieć  odpady, które

ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów; 

23) odpadach zielonych - należy przez to rozumieć  frakcję  odpadów ulegających

biodegradacji, powstających w wyniku pielęgnacji i uprawy ogrodów i terenów

zielonych; 

24) odpadach opakowaniowych - należy przez to rozumieć  opakowania z papieru i

tektury, opakowania wielomateriałowe, opakowania z tworzyw sztucznych,

opakowania ze szkła, opakowania z blachy stalowej i opakowania z aluminium,

wymienione w KPGO pośród 18 strumieni składających się na odpady komunalne; 

25) odpadach budowlanych - rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzących z

remontów i budów wymienioną w KPGO pośród 18 strumieni składających się na

odpady komunalne; 

26) odpadach niebezpiecznych - rozumie się  przez to  f rakc ję  odpadów

niebezpiecznych w rozumieniu ustawy o odpadach, wymienioną w KPGO pośród

18 strumieni składających się  na odpady komunalne, a więc np.: baterie,

akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do

impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków,

opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach, opakowania po aerozolach,

zużyte opatrunki; 

27) sprzęcie (elektrycznym i elektronicznym) - należy przez to rozumieć  zgodnie z

ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca 2005 r.

(Dz. U. 180 poz. 1495 z późn. zm.) urządzenia, których prawidłowe działanie jest

uzależn i o n e  o d  d o pły w u  p rądu e lekt rycznego lub od obecnośc i   pó l

elektromagnetycznych oraz mogące służyć do wytwarzania, przesyłu lub pomiaru

prądu elektrycznego lub pól elektromagnetycznych i zaprojektowane do użytku

przy napięciu elektrycznym nieprzekraczającym 1.000 V dla prądu zmiennego

oraz 1.500 V dla prądu stałego, zaliczone do grup sprzętu określonych w

załączniku nr 1 do ustawy; 

28) nieczystościach ciekły c h  - należy przez to rozumieć   ścieki gromadzone

przejściowo w zbiornikach bezodpływowych; 

29) zbiornikach bezodpływowych - należy przez to rozumieć  instalacje i urządzenia

przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstania; 

30) stacjach zlewnych - należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia zlokalizowane

przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków służące do

przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych po-jazdami asenizacyjnymi z

miejsc gromadzenia; 

31) miejscu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych należy przez to

rozumieć zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o odpadach instalację służącą do odzysku

lub unieszkodliwiania w najnowszej technologii, położoną  najbliżej miejsca

wytwarzania odpadów, na obszarze tego województwa, na którym zostały

wytworzone; 

32) podmiotach uprawnionych - należy przez to rozumieć  przedsiębiorstwa będące

gminnymi jednostkami organizacyjnymi lub podmiotami posiadającymi wydane

przez Wójta Gminy, organ wykonawczy jednostki pomocniczej lub organ jednostki

albo podmiotu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

samorządzie gminnym, ważne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie: 

a) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

b) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

c) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

d) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni

zwłok zwierzęcych i ich części; 

33) zabudowie wielorodzinnej - należy przez to rozumieć  zabudowę  budynkami

wielomieszkaniowymi i wielolokalowymi; 

34) chowie zwierząt  - rozumie się  przez to wszelkie formy posiadania zwierząt

gospodarskich bez względu na tytuł  prawny oraz sposób ich utrzymywania i

użytkowania; 

35) zwierzętach domowych - rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające

wraz z  człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu,

utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza w rozumieniu ustawy

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003r. Nr 106 poz.1002 j.t.

z późn. zm.); 

36) zwierzętach gospodarskich - rozumie się przez to zwierzęta utrzymywane w celach

hodowlanych i produkcyjnych; 

37) 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. 

1) wyposażenie nieruchomości w opisane w Rozdziale III urządzenia, służące do

zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim

stanie sanitarnym, porządkowym, technicznym i okresowe dokonywanie dezynfekcji

tych urządzeń; 

2) utrzymywanie w należytym stanie sanitarnym altan oraz innych pomieszczeń,

mieszczących urządzenia na odpady; 

3) prowadzenie w opisanym w § 5. ust. 9 zakresie selektywnego zbierania i

przekazywania do odbioru poszczególnych strumieni odpadów komunalnych; 

4) przekazanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych

podmiotowi uprawnionemu do odbioru; 

5) selektywne zbieranie odpadów innych niż  komunalne, powstających na terenie

nieruchomości w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej, np. medycznych,

weterynaryjnych, i postępowanie z nimi zgodnie z zasadami przewidzianymi w

ustawie o odpadach; 

6) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości odpadów budowlanych i resztek

materiałów budowlanych, powstałych w wyniku remontu i modernizacji lokali i

budynków do specjalnie do tego celu przeznaczonych kontenerów ustawianych

przez uprawnione podmioty na zlecenie właściciela nieruchomości; 

7) bezwzględne przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej

lub, w przypadku, gdy budowa sieci jest technicznie lub ekonomicznie

nieuzasadniona, a fakt ten ma swoje odzwierciedlenie w studium uwarunkowań  i

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowym planie

zagospodarowania przestrzennego, o ile taki został opracowany oraz w wieloletnim

planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,

wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nie-czystości ciekłych lub

przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w

przepisach odrębnych; 

8) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych;

9) utrzymywanie w prawidłowym stanie technicznym posiadanego uzbrojenia

technicznego tj. przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

udrażnianie rynien, rur spustowych łącznie z koszem do czyszczenia i rewizją; 

10) oddzielne gromadzenie ścieków bytowych, gnojówki i gnojowicy;

11) utrzymywanie w prawidłowym stanie technicznym, odmulanie i wykaszanie rowów

odwadniających istniejących przy drogach,  torach i  na terenie innych

nieruchomości będących własnością danego podmiotu; 

12) utrzymywanie czystości na przystankach, torowiskach, w przepustach, i przy

przejściach, pod mostami itp.; 

13) uprzątanie z powierzchni nieruchomości i z wnętrza budynków każdej substancji

lub przedmiotu należących do jednej z kategorii określonych w załączniku nr 1 do

ustawy o odpadach, których posiadacz pozbywa się,  zamierza się pozbyć  lub do

ich pozbycia się jest obowiązany i przekazywanie ich podmiotowi uprawnionemu; 

14) likwidowanie śliskości w okresie mrozów i opadów śnieżnych w miejscach

użyteczności publicznej i chodnikach przy użyc iu  środków wymienionych w

Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. Dz. U. Nr 230,

poz. 1960 w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą  być

używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach; 

15) usuwanie nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych części nieruchomości

użyteczności publicznej; 

16) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wyłącznie w miejscach

dozwolonych, a więc: 

a) na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego tylko pod warunkiem,

że powstając e  ścieki odprowadzane są  do kanalizacji sanitarnej na warunkach

określonych przez zarządcę tej kanalizacji lub gromadzone w sposób umożliwiający

ich usunięcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w

szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników

wodnych lub do ziemi, 

b) na terenach służących  do  użytku publicznego tylko w miejscach do tego

przygotowanych i specjalnie oznaczonych; 

17) naprawy, drobne, a więc wymiana kół,  świec zapłonowych, żarówek, uzupełnianie

płynów, regulacje, pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi,

na terenie nieruchomości tylko za zgodą właściciela nieruchomości i tylko wtedy,

gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są

gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami o

utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 

18) stosowanie się  właścicieli zwierząt domowych i gospodarskich do przepisów

rozdziałów VII i VIII niniejszego Regulaminu. 

1) stosowania i składowania środków chemicznych dla usunięc i a  śniegu i lodu,

szkodliwych dla środowiska, a w szczególności dla terenów zieleni oraz zadrzewień;

ponadto obowiązuje całkowity zakaz stosowania środków chemicznych w pobliżu

pomników przyrody i parków wiejskich; 

2) zgarniania śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię;

3) wyprowadzania psów lub innych zwierząt do obiektów użytku publicznego, placówek

handlowych lub gastronomicznych i na teren plaży jeziornej, jeżeli zakaz taki wynika

z wyraźnego oznakowania dokonanego przez właściciela nieruchomości lub podmiot

zarządzający (placówką lub obiektem lub terenem); 

4) zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt;

5) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami

zlewnymi; 

6) indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli

nieruchomości; 

7) wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów,

nieczystości ciekłych i wód opadowych spływających z powierzchni dachów,

podjazdów, itp.; 

8) wprowadzania ścieków bytowych i przemysłowych do urządzeń  sieci kanalizacji

deszczowej a także wprowadzania ścieków deszczowych i wód drenażowych do

kanalizacji sanitarnej oraz wprowadzania do wszystkich urządzeń  kanalizacyjnych

odpadów stałych, czego konsekwencją  jest zmniejszanie przepustowości kanałów

odpadów płynnych niemieszających się z wodą, substancji palnych i wybuchowych,

substancji żrących, od-padów z hodowli zwierząt  o raz  ścieków zawierających

drobnoustroje chorobotwórcze - zgodnie z ustawą  o zbiorowym zaopatrzeniu w

wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków; 

1) powinny być  wyposażone w szczelne pokrywy zabezpieczające gromadzone

odpady przed dostępem zwierząt oraz opadów atmosferycznych; 

2) nie powinny powodować uciążliwego hałasu w trakcie ich wytaczania i opróżniania.

1) kosze uliczne o pojemności od 10 do 50 I;

2) pojemniki na odpady o pojemności od 110 I, 120 I, 240 I, 1100 I, KP7-7000 I;

3) worki w sytuacji, gdy warunki atmosferyczne uniemożliwiają  dojazd pojazdów

podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów; 

4) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań  ze szkła, opakowań  z

tworzyw sztucznych, zmieszanych odpadów opakowaniowych o pojemności 1000 I

do 2500 I oraz KP7 - na odpady wielkogabarytowe; 

5) kontenery przeznaczone na odpady budowlane KP-7;

6) kosze na psie odchody.

1) odpady kuchenne ulegające biodegradacji: obecny system gospodarowania

odpadami komunalnymi przy wykorzystaniu istniejącego miejsca odzysku i

unieszkodliwiania zapewnia ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji.

Dopuszcza się  łączne zbieranie odpadów biodegradowalnych ze zmieszanymi

niesegregowanymi odpadami komunalnymi; 

2) odpady opakowaniowe: – w zabudowie jednorodzinnej - składane są do worków na

opakowania, dostarczonych przez podmiot uprawniony i przekazywane w ramach

zawiązanej umowy; odbiór raz w miesiącu, – w zabudowie wielorodzinnej - składane

są  do worków, dostarczonych przez podmiot uprawniony i przekazywane na

bieżąco do Gminnej Zbiornicy Odpadów (GZO), gdy właściciel nieruchomości

podpisał  odrębną  umowę  z podmiotem uprawnionym. Gdy właściciel umowy nie

podpisał,  odpady składane są  do odrębnego pojemnika, w który zarządca

nieruchomości ją wyposażył; odbiór dwa razy w miesiącu; 

3) odpady tekstylne i obuwie zaleca się  gromadzić  do istniejących w przestrzeni

wiejskiej specjalnych pojemnikach ustawionych na terenie osiedli mieszkaniowych

zabudowy wielorodzinnej oraz przy obiektach handlowych; odbiór raz w miesiącu; 

4) sprzęt elektryczny i elektroniczny; zabrania się  umieszczania zużytego sprzętu

łącznie z innymi odpadami; należy organizować  odbiór w oparciu o indywidualne

umowy z podmiotem uprawnionym - w przypadku zabudowy wielorodzinnej,

natomiast w przypadku zabudowy jednorodzinnej należy gromadzić  w

zorganizowanych przez gminę  punktach zbiórki odpadów wielkogabarytowych i

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ponadto zgodnie z art. 42 ustawy

o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym obowiązek odbierania zużytego

sprzętu ciąży na sprzedawcach; 

5) odpady niebezpieczne: – w zabudowie jednorodzinnej zbieranie w odpowiednich do

tego opakowaniach, dostarczonych przez podmiot uprawniony i przekazywane jemu

zgodnie z podpisaną umową;  odbiór raz w miesiącu, – w zabudowie wielorodzinnej

zbieranie w odpowiednich do tego opakowaniach, dostarczonych przez podmiot

uprawniony i przekazywanie uprawnionemu podmiotowi, z którym wytwórca podpisał

odrębną  umowę.  Gdy właściciel umowy nie podpisał,  odpady składane są  do

odrębnego pojemnika, w który zarządca nieruchomości ją wyposażył;  odbiór raz w

miesiącu. Zgodnie z zapisami w planie gospodarki odpadami należy zbierać  do

pojemników rozmieszczonych w: placówkach sprzedaży detalicznej artykułów i

sprzętu gospodarstwa domowego oraz artykułów radiowo-telewizyjnych, placówkach

sprzedaży detalicznej sprzętu oświetleniowego, (zgodnie z art. 42 ustawy o zużytym

sprzęcie elektrycznym i elektronicznym obowiązek odbierania zużytego sprzętu

ciąży na sprzedawcach), w aptekach, szkołach, placówkach sprzedaży detalicznej

paliw płynnych i gazowych, warsztatach samochodowych, punktach wymiany oleju;

zgodnie z ustawą o bateriach i akumulatorach zabrania się umieszczania zużytych

baterii i zużytych akumulatorów razem z innymi odpadami; 

6) odpady wielkogabarytowe; zabrania się umieszczania odpadów wielkogabarytowych

z innymi odpadami; należy organizować odbiór w oparciu o indywidualne umowy z

podmiotem uprawnionym - w przypadku zabudowy wielorodzinnej, natomiast w

przypadku zabudowy jednorodzinnej należy gromadzić  w zorganizowanych przez

gminę  punktach zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu

elektrycznego i elektroniczne-go lub na zgłoszenie, w oparciu o zawarte umowy z

podmiotem uprawnionym; 

7) odpady budowlane są  składane do kontenera otwartego dostarczonego przez

podmiot uprawniony, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu podmiotu

uprawnionego, na miejscu nie utrudniającym korzystania z nieruchomości; odbiór

na zgłoszenie indywidualne. 

1) gmina i prowadzący handlową działalność gospodarczą są zobowiązani ustawić  w

miejscach publicznych, przed sklepami itp., pojemniki przeznaczone na selektywną

zbiórkę  odpadów z zakresu prowadzonej działalności, Pojemniki przeznaczone do

zbiórki selektywnej odpadów w systemie ogólnodostępnym, muszą  posiadać

odpowiednie wyraźne oznaczenia, na jaki surowiec wtórny są przeznaczone. Nowo

dostawiane pojemniki powinny być  dostosowane pod względem wizualnym i

objętościowym do istniejących w najbliższym otoczeniu. Pod względem systemu

odbioru tych odpadów należy pojemniki dostosować do systemu posiadanego przez

firmę, która świadczy odbiór tych odpadów; 

2) miejsca publiczne takie jak drogi publiczne, ciągi handlowo-usługowe, przystanki

komunikacji, parki są  przez właścicieli nieruchomości lub przedsiębiorców

użytkujących tereny komunikacji publicznej obowiązkowo wyposażo n e  w

zamocowane na stałe kosze uliczne, zgodnie z następującymi zasadami: –

rozmieszczenie musi uwzględniać natężenie ruchu ulicznego na drogach, – muszą

być  wykonane z materiałów odpornych na palenie, – wielkoś ć  koszy ulicznych

została określona w § 5 ust. 7 pkt 1, 

3) organizatorzy imprezy masowej są zobowiązani do wyposażenia miejsca, na którym

ona się odbywa, w jeden pojemnik o pojemności 120 I na 20 osób uczestniczących

w imprezie oraz w szalety przenośne w liczbie jeden szalet na 200 osób

uczestniczących w imprezie, organizatorzy są zobowiązani przed imprezą zawrzeć

umowy z podmiotami uprawnionymi posiadającymi aktualne zezwolenie na odbiór i

transport odpadów, celem wyposażenia w kosze i szalety oraz ich opróżnienie i

uprzątnięcie w czasie nie dłuższym niż 12 godzin po zakończeniu imprezy. 

1) opakowania z papieru i tektury – w pojemnikach koloru niebieskiego,

2) opakowania ze szkła – w urządzeniach pojemnikach zielonego,

3) opakowania z tworzyw sztucznych, wielkomateriałowe lub z metali – w pojemnikach

koloru żółtego, 

4) opakowania ulegające biodegradacji – w pojemnikach koloru brązowego,

5) odpady niesegregowane – w pojemnikach z logo odbiorcy,

6) odpady niebezpieczne; baterie i akumulatory - w pojemnikach koloru czerwonego,

Postanowienia niniejszego ustępu nie naruszają  postanowień  §  5  us t .   8   i   9

niniejszego regulaminu. 

§   7 .Zasady rozmieszczania urządzeń  przeznaczonych do zbierania odpadów i

gromadzenia nieczystości płynnych:  

1) podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy

uwzględniać przepisy § 22 i § 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.); 

2) na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi

odpadami należy ustawiać  w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników

podmiotu uprawnionego bez konieczności otwierania wejśc i a  n a  t e r e n

nieruchomośc i  l ub ,  gdy  tak ie j  możliwośc i  n i e  m a ,  n a l eży udostępnić  je

przedsiębiorstwu wywozowemu w dniu odbioru, dopuszcza się także wjazd na teren

nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów

zgromadzonych w pojemnikach; 

3) zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą

być  zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego

podmiotu uprawnionego w celu ich opróżnienia. 

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

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) do pojemników na opakowania szklane zabrania się  wrzucać:  – ceramikę

(porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki), – lustra, – szklane opakowania

farmaceutyczne i chemiczne z pozostałościami zawartośc i ,  – szkło budowlane

(szyby okienne, szkło zbrojone), szyby samochodowe; 

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

zabrudzone tworzywa sztuczne pochodzenia medycznego, – opakowania i butelki

po olejach i smarach, puszki i pojemniki po farbach i lakierach, – opakowania po

środkach chwasto- i owadobójczych; 

4) zabrania się  odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z

obornika do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe; 

5) zabrania się  gromadzenia w zbiornikach bezodpływowych nieczyszczonych

ścieków poprodukcyjnych, ścieków zawierających ropopochodne oraz płynnych

odpadów kuchennych z zakładów zbiorowego żywienia. 

a) w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz w tygodniu,

b) niezależn i e  o d  c zęstotliwośc i   op różniania pojemników i koszy ulicznych

zarządzający obszarem mają  obowiązek nie dopuścić  do przepełnienia koszy

ulicznych i wysypywania odpadów na ziemię; 

c) usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa się według potrzeb jednak nie

rzadziej niż raz w tygodniu; 

d) właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani

opróżniać je z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia i

wylewania na powierzchnię  terenu oraz zagniwania nagromadzonych w nich

ścieków; przyjmuje się,  że pojemnoś ć  zbiorników powinna wystarczyć  na

opróżnianie ich nie częściej niż raz w tygodniu; 

e) właściciele punktów handlowych i usługowych zlokalizowanych poza budynkami są

zobowiązani usuwać odpady codziennie; 

f) organizatorzy imprez masowych zobowiązani są  usuwać  odpady i opróżniać

przenośne toalety oraz usuwać  je w czasie nie dłuższym niż  12 godzin po

zakończeniu imprezy. 

a) do 31 grudnia 2010 r. do nie więcej niż  75% wagowo całkowitej masy odpadów

ulegających biodegradacji, 

b) do 31 grudnia 2013 r. do nie więcej niż 50%,

c) do 31 grudnia 2020 r. do nie więcej niż 35%, w stosunku do masy tych odpadów

wytworzonych w roku 1995, będą  to następujące i lośc i  w  gmin ie :  – 115

kg/osobę/rok w roku 2010, – 76 kg/osobę/rok w roku 2013, – 53 kg/osobę/rok w

roku 2020, przy czym ilość odpadów biodegradowalnych wytworzonych w 1995 r. w

Polsce wg KPGO to 4.380,8 tys. Mg, a w województwie zachodniopomorskim 209,9

tys. Mg. 

a) opakowaniowych,

b) wielkogabarytowych,

c) budowlanych,

d) niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych.

1) w odniesieniu do psów:

a) wyposażenia psa w obrożę,  a w przypadku ras uznawanych za agresywne –

również w kaganiec, 

b) prowadzenie psa na uwięzi a psa rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób

zagrażającego otoczeniu - na uwięzi i w nałożonym kagańcu, 

c) zwolnienie przez właściciela nieruchomośc i  psów ze smyczy na  teren ie

nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w

sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób

trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem, 

2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:

a) stały i skuteczny dozór,

b) niewprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem

obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp.,

postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzy-stających z pomocy psów-

przewodników, 

c) niewprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla

dzieci, plaż,  kąpielisk oraz tereny objęte zakazem na podstawie odrębnych uchwał

rady gminy, 

d) zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach

zielonych do tego prze-znaczonych i specjalnie oznakowanych, w sytuacji, gdy

właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy

ono psów ras uznanych za agresywne, 

e) 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, należy umieszczać  w specjalnie

przygotowanych do tego celu koszach lub jeśli one nie występują w pobliżu mogą

być  deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów;

postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z  psów

przewodników, 

f) niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe,

g) właściwe traktowanie zwierząt domowych zgodnie z art. 5, art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o

ochronie zwierząt, 

h) zgłaszanie do schroniska, faktu zauważenia bezdomnego psa lub zwierzęcia

podejrzanego o wściekliznę; 

3) hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są  spełniać  wymogi ustanowione dla

hodujących zwierzęta gospodarskie na obszarach wyłączonych spod zabudowy; 

4) postanowienia pkt 2 dotyczą  także zwierząt nieudomowionych, utrzymywanych w

charakterze zwierząt domowych. 

1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt

spełniających wymogi Prawa budowlanego; 

2) wszelka uciążliwoś ć  hodowli dla środowiska, w tym emisje będące jej skutkiem

zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona. 

1) przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych;

2) gromadzić  i usuwać  nieczystości, które nie są  obornikiem i gnojówką,  w sposób

przewidziany dla ścieków; 

3) składować  obornik w odległości co najmniej 10 m od linii rozgraniczającej drogi

publicznej, na terenie płaskim wyposażonym w płyty gnojowe w terminie określonym

ustawą,  tak by odcieki  nie mogły przedostawać  się  na teren sąsiednich

nieruchomości; 

4) przeprowadzać  deratyzację  pomieszczeń,  w których prowadzona jest hodowla

zwierząt ,  dwa razy do roku wiosną  i jesienią,  realizowaną  przez podmiot

uprawniony; 

5) pszczoły trzymać  w ulach, ustawionych na obrzeżach w odległości, co najmniej 30

m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły

nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich; w przypadku

gdy ule posadowione są  na nieruchomości stanowiącej współwłasność,  stosunki

pomiędzy współwłaścicielami regulują przepisy ustawy kodeks cywilny. 

1) propagowanie działań mieszkańców Gminy na rzecz ekologii;

2) wydawanie podmiotom gospodarczym zezwoleń na działalność usługową w zakresie

odbierania od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych stały c h  i

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych; 

3) bieżącą kontrolę realizacji przepisów ustawy oraz niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy 

 

 

 

Barbara Koleśnikow 
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UCHWAŁA NR LII/317/10  

RADY GMINY W GOŚCINIE  

z dnia 25 czerwca 2010 r.  

 

w sprawie regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Gościno 

 

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

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591, t.j. 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, 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 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, 

poz. 142, Nr 28 poz. 146) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z 2006r. Nr 144, 

poz. 1042, z 2008r. Nr 223, poz. 1464, z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 79 , poz. 666, Nr 92 

poz. 753, Nr 215, poz. 1664, z 2010r. Nr 47 poz. 278), Rada Gminy Gościno uchwala 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gościno, zwany dalej 

regulaminem, o następującej treści: 

T Y T UŁ  1 .  R E G U L A M I N  U T R Z Y M A N I A  C Z Y S T OŚ C I  I  

P O R ZĄ D K U   

R o z d z i ał  1  

Postanowienia ogólne  

§   1 .  1. Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, mieszkańców oraz osoby 

przebywające czasowo na terenie Gminy Gościno.  

2. Określa się  szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

Gościno a przede wszystkim:  

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:  

R o z d z i ał  2  

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości  

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

nieruchomości poprzez:  

2. Na terenie budowy wykonywanie obowiązków właściciela nieruchomości należy do 

wykonawcy robót budowlanych.  

3. Na terenie wydzielonych krawężnikiem oraz na przystankach komunikacyjnych 

obowiązki uprzątnięcia i pozbycia się  błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń, 

należą do przedsiębiorców użytkujących tereny służące komunikacji publicznej.  

4. Na drogach publicznych obowiązki utrzymania czystości i porządku, a także zbieranie 

i pozbywanie się  odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych 

oraz utrzymanie tych urządzeń  w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i 

technicznym, pozbywanie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych 

z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej należy do 

zarządcy drogi.  

5. Uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, 

jeżeli zarząd drogi pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów na takim 

chodniku, należą do zarządcy drogi.  

6. Na terenach pozostałych obowiązki utrzymania czystości i porządku należą do gminy, 

do obowiązków gminy należy także uprzątnięcie i pozbycie się  błota, śniegu, lodu i 

innych zanieczyszczeń  z chodników, jeżeli gmina pobiera opłaty z tytułu postoju lub 

parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku oraz zbieranie i pozbycie się 

odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych umieszczonych na 

tym chodniku i utrzymanie tych urządzeń  w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym.  

§   4 .  Na terenie gminy, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, 

zabrania się:  

R o z d z i ał  3  

Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości oraz 

na drogach publicznych  

§ 5. 1. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie 

poprzez wyposażenie nieruchomości w pojemniki o odpowiedniej pojemności, 

uwzględniającej rodzaj zabudowy, działalność usługową i częstotliwość pozbywania się 

odpadów, według zasad opisanych w ust. 3.  

2. Pojemniki na odpady powinny być  ustawione w granicach nieruchomości, w miejscu 

dostępnym dla mieszkańców i jednostek wywozowych, na twardej i równej powierzchni, 

zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota, w sposób nie powodujący utrudnień i 

niedogodności dla sąsiadów; należy uwzględniać przepisy § 22 i § 23 Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 

z późn. zm.).  

3. Pojemniki do gromadzenia odpadów muszą  spełniać  techniczne wymogi 

bezpieczeństwa, higieny, ochrony środowiska uzgodnione z podmiotem wywożącym 

odpady; odpady gromadzone w inny sposób nie będą  wywożone; nie dotyczy to 

odpadów przestrzennych.  

4. Właściciel pojemnika odpowiada za utrzymanie go w odpowiednim stanie technicznym 

i sanitarnym.  

5. Pojemniki wymienione w ust. 8 pkt 2:  

6.  Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie 

przez dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale lub 

czasowo przebywających na jej terenie, w taki sposób by opróżnianie było konieczne 

nie częściej niż  raz w tygodniu bez dopuszczenia do przepełnienia; podobnie 

przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi zostać  dostosowana do ilości 

mieszkańców w sposób zapewniający uzyskanie stopnia ich oczyszczania określonego 

w przepisach odrębnych  

7. Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to:  

8. Odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić  w następujący 

sposób:  

§ 6. 1. Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych w miejscach i na drogach publicznych:  

2. Odpady należy gromadzić w pojemnikach:  

§   8 .  Ograniczenia wynikające z konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa i 

właściwej eksploatacji urządzeń  do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorników 

bezodpływowych:  

R o z d z i ał  4  

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości 

ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku 

publicznego  

§  9 .  1.  Właściciele nieruchomości  są  zobowiązani do zawarcia umów z podmiotem 

uprawnionym na odbiór odpadów komunalnych.  

2. Właściciele nieruchomości, które pomimo istniejącej w obrębie posesji sieci kanalizacji 

sanitarnej nie zostały podłączone do tej infrastruktury, zobowiązani są  dokonać 

przyłączenia po uprzednim uzyskaniu warunków technicznych przyłączenia do sieci w 

MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu. Powyższe nie dotyczy właścicieli, którzy wyposażyli 

nieruchomoś ć  w przydomową  oczyszczalnię   ścieków, której parametry i poziom 

oczyszczania odpowiada normom.  

3. Właściciele nieruchomości, które nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej, z uwagi 

na brak tego uzbrojenia, w tym rejonie, są  zobowiązani do podpisania z podmiotem 

uprawnionym, umowy na opróżnianie zbiornika bezodpływowego lub opróżnianie 

osadnika oczyszczalni przydomowej.  

4. Wymieniona wyżej umowa może  b yć  również  podpisana z inną  jednostką 

funkcjonującą w oparciu o ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w 

wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr 123 poz.858 j.t. z późn. 

zm.), jeżeli posiada ona stosowne zezwolenie.  

5. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych rozliczane jest w oparciu o wskazania 

przepływomierza zainstalowanego na stacji zlewnej ścieków dowożonych, gdy brak 

takiego licznika, stosujemy normy, które wynikają  z treści Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm 

zużycia wody (Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 70).  

6. Właściciele nieruchomości zużywający wodę na potrzeby gospodarstwa rolnego lub w 

związku z utrzymywaniem terenów zielonych m in. podlewania ogrodów i innych terenów 

zieleni, w związku z tym nieodprowadzający jej do zbiorników bezodpływowych, powinni 

zainstalować  odrębne liczniki do pomiaru zużycia wody na potrzeby bytowe, w 

przeciwnym razie będą rozliczani w oparciu o wyżej wymienione normy.  

7. Organizator imprezy masowej, nie później niż 30 dni przed planowanym terminem jej 

rozpoczęcia, jest zobowiązany wystąpić  z wnioskiem o opinię  do Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 marca 2009r. o 

bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009r. Nr 62 poz.504).  

§ 10 .  Ustala się  minimalną  częstotliwoś ć  usuwania odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości, zgodnie z umowami określonymi z przedsiębiorstwami:  

§ 11.  1. Odpady komunalne, selekcjonowane i nieselekcjonowane, są  odbierane od 

właścicieli nieruchomości zgodnie z podpisanymi umowami odbioru odpadów 

komunalnych w gminie, bądź na zgłoszenie.  

2. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany umieścić urządzenia wypełnione odpadami 

w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego bez 

konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie 

ma, należy je udostępnić  w dniu odbioru przedsiębiorcy wywozowemu, dopuszcza się 

także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru 

odpadów zgromadzonych w pojemnikach.  

3. Odpady wielkogabarytowe należy wystawić  na chodnik lub ulicę  przed wejściem na 

teren nieruchomości lub na miejsce wyznaczone przez zarządcę  do tego celu w 

zabudowie wielorodzinnej w oparciu o umowę  podpisaną  z podmiotem uprawnionym, 

natomiast w przypadku zabudowy jednorodzinnej należy gromadzić w zorganizowanych 

przez gminę  punktach zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego lub na zgłoszenie, w oparciu o umowę  z podmiotem 

uprawnionym.  

4. Odpady budowlane muszą być  złożone w udostępnionych przez podmiot uprawniony 

kontenerach, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu podmiotu uprawnionego oraz 

nie utrudniającym korzystania z nieruchomości lub wyznaczonym do tego celu przez 

zarządcę  w zabudowie wielorodzinnej Do odbierania tych odpadów można używać 

samochodów przystosowanych do przewozu kontenerów lub skrzyniowych, powinny one 

być przykryte, aby nie powodowały podczas transportu zanieczyszczenia i zaśmiecenia 

terenu.  

5. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na 

podstawie zamówienia właściciela nieruchomośc i ,  złożonego do podmiotu 

uprawnionego, z którym podpisał umowę,  zamówienie musi być zrealizowane w okresie 

36 godzin od zgłoszenia.  

6 .  C zęstotliwoś ć  opróżn i a n i a   z   o s adów  ściekowych zbiorników oczyszczalni 

przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji.  

7. Do odbierania odpadów komunalnych niesegregowanych należy używać samochodów 

specjalistycznych, a do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych - samochodów asenizacyjnych, pojazdy, o których mowa wyżej, 

winny być myte codziennie.  

8. Do odbierania odpadów należy  używać  samochodów specjalnie, w tym celu 

przystosowanych i wyposażonych ,  tak  aby  i ch  t ranspor t  n ie  powodował 

zanieczyszczenia i zaśmiecenia terenu.  

9. Zanieczyszczenia, jakie powstają  w wyniku załadunku i transportu odpadów oraz 

nieczystości płynnych pracownicy podmiotu uprawnionego mają obowiązek natychmiast 

usunąć.  

R o z d z i ał  5  

Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów oraz ilości odpadów 

wyselekcjonowanych, do których osiągnięcia zobowiązane są podmioty 

uprawnione  

§ 12. 1. Jednostki wywozowe prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, zobowiązani są  do ich przekazywania do 

miejsca najbliżej położonego od miejsca ich wytworzenia, w którym mogą być poddane 

odzyskowi lub unieszkodliwianiu, w instalacjach spełniających wymagania najlepszej 

dostępnej techniki lub technologu, o której mowa w art. 143 ustawy Prawo ochrony 

środowiska, ujętej w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami.  

2. System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy 

odpadów komunalnych ule-gających biodegradacji kierowanych do składowania:  

3. Obowiązek ten realizują przedsiębiorcy, którzy uzyskają zezwolenie na odbiór odpadów 

od mieszkańców.  

§ 13. Zgodnie z zapisami KPGO i treścią niniejszego Regulaminu, podmioty uprawnione 

są  zobowiązane w kolejnych latach wyselekcjonować  spośród odpadów komunalnych 

biodegradowalnych ilości odpadów podane w § 2 ust. 19.  

R o z d z i ał  6  

Inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami  

§ 14. 1. Gmina zapewnia objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem 

odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, a więc:  

2. Zakłada się zwiększenie ilości zbieranych odpadów metodą selektywną od turystów i 

wczasowiczów.  

3. Gmina podaje do publicznej wiadomości wymagania, jakie muszą  spełniać 

przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwoleń na odbiór odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości; w wymaganiach tych szczegółowo określa, w oparciu o 

niniejszy Regulamin, zasady selekcji odpadów przez właścicieli, zasady ich odbioru oraz 

dalszego postępowania z nimi przez przedsiębiorców.  

4. Gmina wydając zezwolenie na odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości, poprzez 

określenie szczegółowych zasad odbioru i postępowania, zobowiązuje przedsiębiorców 

do odbierania wszystkich odpadów zebranych selektywnie, w tym powstających w 

gospodarstwach domowych, odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów, odpadów budowlanych z 

remontów i odpadów niebezpiecznych.  

R o z d z i ał  7  

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę 

przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem 

terenów przeznaczonych do wspólnego użytku  

§   1 5 .  Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są  zobowiązane do zachowania 

bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub 

uciążliwością  dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do 

użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.  

§ 16. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:  

R o z d z i ał  8  

Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach 

wyłączonych z produkcji rolniczej  

§ 17. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych 

z produkcji rolniczej, oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego na funkcję inną niż rolnicza.  

2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie 

zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:  

3. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, 

zobowiązani są przestrzegać następujących zapisów:  

4. W przypadku wystąpienia konieczności przeniesienia kolonii pszczół  w miejsce 

spełniające wymagania o których mowa w ust. 3 pkt 5, należy dokonać  tego 

przeniesienia we właściwym czasie dostosowanym do stopnia wegetacji kolonii, w taki 

sposób aby zminimalizować ryzyko powstania szkody.  

R o z d z i ał  9  

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania  

§ 18. 1. Wprowadza się obowiązek przeprowadzenia akcji odszczurzania w miesiącach 

marzec i październik każdego roku na terenach nieruchomości.  

2. Obowiązkiem, o którym mowa w ust. 1 obarczeni są właściciele nieruchomości.  

3. W trakcie przeprowadzania deratyzacji obowiązuje zachowanie szczególnej 

ostrożności w obrębie miejsc wyłożenia środków zwalczających gryzonie.  

4. Obowiązkowej deratyzacji podlegają  wszystkie obiekty na terenie gminy: budynki 

mieszkalne, obiekty użyteczności publicznej, zabudowania gospodarcze, sklepy, 

warsztaty, ze szczególnym uwzględnieniem korytarzy piwnicznych, węzłów cieplnych, 

studni urządzeń kanalizacji sanitarnej itp.  

5. Deratyzacja powinna być  poprzedzona akcją sanitarno-porządkową,  mającą  na celu 

przegląd nieruchomości pod kątem jej niedostępności dla szczurów.  

6. Informacja o deratyzacji będzie podawana w formie obwieszczenia wójta gminy.  

R o z d z i ał  1 0 

Postanowienia końcowe  

§ 19. 1. Gmina Gościno tworzy odpowiednie warunki do utrzymania czystości i porządku 

poprzez:  

2. W przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązków, o których mowa w regulaminie 

Wójt Gminy wydaje decyzję  nakazującą  wykonanie ww. obowiązku. Decyzja, o której 

mowa w zdaniu poprzedzającym podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 

czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005r. Nr 229 

poz.1954 j.t.z późn. zm.).  

3. Właściciele nieruchomości i inne osoby nie wykonujące obowiązków określonych w 

regulaminie podlegają  karze grzywny. Postępowanie w sprawach, o których mowa w 

zdaniu poprzedzającym toczy się  według przepisów postępowania w sprawach o 

wykroczenie.  

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gościno.  

§ 21. Traci moc uchwała Nr XXXV/249/06 Rady Gminy Gościno z dnia 9 lutego 2006 r. w 

sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gościno.  

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

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.  

1) wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości;

2) rodzaje i minimalną pojemnością urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów

komunalnych; 

3) częstotliwoś ć  i sposób pozbywania się  odpadów komunalnych i nieczystości

ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku

publicznego; 

4) maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów; 

5) inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami;

6) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe;

7) wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach

wyłączonych z produkcji rolniczej; 

8) wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej

przeprowadzania. 

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu

czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236 poz.2008 j.t. z późn. zm.); 

2) ustawie o odpadach - należy przez to rozumieć  ustawę z dnia z dnia 27 kwietnia

2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2007r. Nr 39 poz.251 j.t. z późn. zm.); 

3) ustawie o drogach publicznych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 marca

1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19 poz.115 j.t. z późn. zm.); 

4) ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków -

należy przez to rozumieć  ustawę  z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr 123

poz.858 j.t. z późn. zm.); 

5) Prawo wodne - należy przez to rozumieć  ustawę  z dnia 18 lipca 2001r. Prawo

wodne (Dz.U. z 2005r. Nr 239 poz.2019 j.t. z późn. zm.); 

6) Prawo ochrony środowiska - należy przez to rozumieć  ustawę z dnia 27 kwietnia

2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2008r. Nr 25 poz.150 j.t. z późn. zm.); 

7) ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - należy przez to

rozumieć ustawę o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca

2005 r. (Dz. U. 180 poz. 1495 z późn. zm.); 

8) ustawie o bateriach i akumulatorach – należy przez to rozumieć  ustawę z dnia 24

kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. 79 poz. 666), 

9) ustawie o ochronie zwierząt - należy przez to rozumieć  ustawę z dnia 21 sierpnia

1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003r. Nr 106 poz.1002 j.t. z późn. zm.); 

10) ustawie o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich - należy przez to

rozumieć ustawę z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.U.07.133.921 z późn. zm.); 

11) Prawo budowlane - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (Dz.U.06.156.1118 j.t. z późn. zm); 

12) nieruchomośc i  - 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; 

13) właścicielu nieruchomośc i  - należy przez to rozumieć  właściciela, a także

współwłaściciela, użytkowników wieczystych, jednostkę  organizacyjną  i osobę

posiadającą  nieruchomość  w zarządzie lub użytkowaniu, a także inny podmiot

władający nieruchomością,  również  wykonawcę  robót budowlanych oraz

przedsiębiorstwo komunikacji dla przystanków i dworców, a także osobę

sprawującą zarząd nad nieruchomością wspólną w rozumieniu przepisów ustawy z

dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 j.t. z

późn. zm.) lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany; 

14) umowach - należy przez to rozumieć  umowy, rozumiane zgodnie z treścią art. 6

ust. 1 ustawy, podpisane z podmiotem uprawnionym przez właścicieli

nieruchomości; 

15) górnych stawkach opłat - należy przez to rozumieć  zgodne z treścią art. 6 ust. 2

ustawy górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi,

podmiotów uprawnionych, w zakresie pozbywania się  zebranych na terenie

nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych; 

16) Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (dalej: KPGO) - należy rozumieć przez to

dokument przyjęty przez Radę Ministrów zgodnie z treścią art. 14 ust. 4 ustawy z

dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.07.39.251 j.t. z późn. zm.) i ogłoszony

w Monitorze Polskim z 2006r., Nr 90 poz.946 z dnia 29 grudnia 2006r., 

17) stawkach opłat  - należy rozumieć  przez to wysokość  opłat uiszczanych przez

właściciela nieruchomości, podmiotowi uprawnionemu za odbiór odpadów

komunalnych, przeliczonych na jedną zamieszkałą osobę w skali roku i miesiąca,

których wysokość skalkulowana jest z uwzględnieniem: ilości wytwarzanych przez

jedną  osobę  odpadów, kosztów ich odbioru, transportu, selekcji, odzysku,

recyklingu, kompostowania, składowania, spalania i innych form unieszkodliwiania

odpadów, nie wyłączając kosztów budowy instalacji, urządzeń i obiektów, kosztów

ich eksploatacji, zamknięcia, likwidacji, rekultywacji, monitoringu, dozorowania

oraz ewentualnych odszkodowań  wynikłych faktu realizacji obiektu lub kosztów

zabezpieczenia roszczeń; podmiot uprawniony zobowiązany jest do pomniejszania

stawek opłat o wpływy uzyskiwane z opłat produktowych z wojewódzkiego funduszu

ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wpływy uzyskane na mocy umów

podpisanych z organizacjami odzysku, wpływy uzyskane ze sprzedaży niektórych

surowców wtórnych oraz wpływy uzyskane od samorządu z tytułu dopłat do

selektywnej zbiórki i odbioru; ilość odpadów wytwarzanych w przeciągu roku przez

jedną osobę; 

18) zniżkach w opłatach - należy przez to rozumieć,  zgodne z treścią  art. 6 ust. 4

ustawy, zniżki, w stosunku do górnych stawek opłat, udzielane w roku następnym,

właścicielom nieruchomości, w zamian za zebrane i odebrane odpady w sposób

selektywny w roku poprzednim; wielkoś ć  zniżek określa rada gminy w drodze

uchwały; 

19) poziomach selekcji - należy przez to rozumieć,  ilość  - zgodnie z docelowymi

zapisami KPGO - odbieranych od jednej osoby następujących odpadów: 

a) organicznych w roku 2010 – 23,5kg z tendencją  spadkową  o 5% w latach

następnych 

b) opakowań  z papierem, tekturą  tekstyliami i metalami w roku 2010 – 25,5kg bez

zmian w latach następnych. 

c) odpadów wielkogabarytowych rocznie na poziomie 20kg.

d) odpadów budowlanych w roku 2010 -85kg i w 2015r. – 103kg.

e) odpadów niebezpiecznych rocznie do poziomu 3 kg.

20) odpadach komunalnych - należy przez to rozumieć  odpady powstające w

gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów

niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na

swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach

domowych; 

21) odpadach wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć  jeden ze strumieni

odpadów komunalnych wymienionych w KPGO, charakteryzujący się tym, że jego

składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę,  nie mogą  być  umieszczone w

typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych; 

22) odpadach ulegających biodegradacji - należy przez to rozumieć  odpady, które

ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów; 

23) odpadach zielonych - należy przez to rozumieć  frakcję  odpadów ulegających

biodegradacji, powstających w wyniku pielęgnacji i uprawy ogrodów i terenów

zielonych; 

24) odpadach opakowaniowych - należy przez to rozumieć  opakowania z papieru i

tektury, opakowania wielomateriałowe, opakowania z tworzyw sztucznych,

opakowania ze szkła, opakowania z blachy stalowej i opakowania z aluminium,

wymienione w KPGO pośród 18 strumieni składających się na odpady komunalne; 

25) odpadach budowlanych - rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzących z

remontów i budów wymienioną w KPGO pośród 18 strumieni składających się na

odpady komunalne; 

26) odpadach niebezpiecznych - rozumie się  przez to  f rakc ję  odpadów

niebezpiecznych w rozumieniu ustawy o odpadach, wymienioną w KPGO pośród

18 strumieni składających się  na odpady komunalne, a więc np.: baterie,

akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do

impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków,

opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach, opakowania po aerozolach,

zużyte opatrunki; 

27) sprzęcie (elektrycznym i elektronicznym) - należy przez to rozumieć  zgodnie z

ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca 2005 r.

(Dz. U. 180 poz. 1495 z późn. zm.) urządzenia, których prawidłowe działanie jest

uzależn i o n e  o d  d o pły w u  p rądu e lekt rycznego lub od obecnośc i   pó l

elektromagnetycznych oraz mogące służyć do wytwarzania, przesyłu lub pomiaru

prądu elektrycznego lub pól elektromagnetycznych i zaprojektowane do użytku

przy napięciu elektrycznym nieprzekraczającym 1.000 V dla prądu zmiennego

oraz 1.500 V dla prądu stałego, zaliczone do grup sprzętu określonych w

załączniku nr 1 do ustawy; 

28) nieczystościach ciekły c h  - należy przez to rozumieć   ścieki gromadzone

przejściowo w zbiornikach bezodpływowych; 

29) zbiornikach bezodpływowych - należy przez to rozumieć  instalacje i urządzenia

przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstania; 

30) stacjach zlewnych - należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia zlokalizowane

przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków służące do

przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych po-jazdami asenizacyjnymi z

miejsc gromadzenia; 

31) miejscu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych należy przez to

rozumieć zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o odpadach instalację służącą do odzysku

lub unieszkodliwiania w najnowszej technologii, położoną  najbliżej miejsca

wytwarzania odpadów, na obszarze tego województwa, na którym zostały

wytworzone; 

32) podmiotach uprawnionych - należy przez to rozumieć  przedsiębiorstwa będące

gminnymi jednostkami organizacyjnymi lub podmiotami posiadającymi wydane

przez Wójta Gminy, organ wykonawczy jednostki pomocniczej lub organ jednostki

albo podmiotu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

samorządzie gminnym, ważne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie: 

a) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

b) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

c) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

d) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni

zwłok zwierzęcych i ich części; 

33) zabudowie wielorodzinnej - należy przez to rozumieć  zabudowę  budynkami

wielomieszkaniowymi i wielolokalowymi; 

34) chowie zwierząt  - rozumie się  przez to wszelkie formy posiadania zwierząt

gospodarskich bez względu na tytuł  prawny oraz sposób ich utrzymywania i

użytkowania; 

35) zwierzętach domowych - rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające

wraz z  człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu,

utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza w rozumieniu ustawy

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003r. Nr 106 poz.1002 j.t.

z późn. zm.); 

36) zwierzętach gospodarskich - rozumie się przez to zwierzęta utrzymywane w celach

hodowlanych i produkcyjnych; 

37) 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. 

1) wyposażenie nieruchomości w opisane w Rozdziale III urządzenia, służące do

zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim

stanie sanitarnym, porządkowym, technicznym i okresowe dokonywanie dezynfekcji

tych urządzeń; 

2) utrzymywanie w należytym stanie sanitarnym altan oraz innych pomieszczeń,

mieszczących urządzenia na odpady; 

3) prowadzenie w opisanym w § 5. ust. 9 zakresie selektywnego zbierania i

przekazywania do odbioru poszczególnych strumieni odpadów komunalnych; 

4) przekazanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych

podmiotowi uprawnionemu do odbioru; 

5) selektywne zbieranie odpadów innych niż  komunalne, powstających na terenie

nieruchomości w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej, np. medycznych,

weterynaryjnych, i postępowanie z nimi zgodnie z zasadami przewidzianymi w

ustawie o odpadach; 

6) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości odpadów budowlanych i resztek

materiałów budowlanych, powstałych w wyniku remontu i modernizacji lokali i

budynków do specjalnie do tego celu przeznaczonych kontenerów ustawianych

przez uprawnione podmioty na zlecenie właściciela nieruchomości; 

7) bezwzględne przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej

lub, w przypadku, gdy budowa sieci jest technicznie lub ekonomicznie

nieuzasadniona, a fakt ten ma swoje odzwierciedlenie w studium uwarunkowań  i

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowym planie

zagospodarowania przestrzennego, o ile taki został opracowany oraz w wieloletnim

planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,

wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nie-czystości ciekłych lub

przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w

przepisach odrębnych; 

8) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych;

9) utrzymywanie w prawidłowym stanie technicznym posiadanego uzbrojenia

technicznego tj. przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

udrażnianie rynien, rur spustowych łącznie z koszem do czyszczenia i rewizją; 

10) oddzielne gromadzenie ścieków bytowych, gnojówki i gnojowicy;

11) utrzymywanie w prawidłowym stanie technicznym, odmulanie i wykaszanie rowów

odwadniających istniejących przy drogach,  torach i  na terenie innych

nieruchomości będących własnością danego podmiotu; 

12) utrzymywanie czystości na przystankach, torowiskach, w przepustach, i przy

przejściach, pod mostami itp.; 

13) uprzątanie z powierzchni nieruchomości i z wnętrza budynków każdej substancji

lub przedmiotu należących do jednej z kategorii określonych w załączniku nr 1 do

ustawy o odpadach, których posiadacz pozbywa się,  zamierza się pozbyć  lub do

ich pozbycia się jest obowiązany i przekazywanie ich podmiotowi uprawnionemu; 

14) likwidowanie śliskości w okresie mrozów i opadów śnieżnych w miejscach

użyteczności publicznej i chodnikach przy użyc iu  środków wymienionych w

Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. Dz. U. Nr 230,

poz. 1960 w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą  być

używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach; 

15) usuwanie nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych części nieruchomości

użyteczności publicznej; 

16) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wyłącznie w miejscach

dozwolonych, a więc: 

a) na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego tylko pod warunkiem,

że powstając e  ścieki odprowadzane są  do kanalizacji sanitarnej na warunkach

określonych przez zarządcę tej kanalizacji lub gromadzone w sposób umożliwiający

ich usunięcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w

szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników

wodnych lub do ziemi, 

b) na terenach służących  do  użytku publicznego tylko w miejscach do tego

przygotowanych i specjalnie oznaczonych; 

17) naprawy, drobne, a więc wymiana kół,  świec zapłonowych, żarówek, uzupełnianie

płynów, regulacje, pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi,

na terenie nieruchomości tylko za zgodą właściciela nieruchomości i tylko wtedy,

gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są

gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami o

utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 

18) stosowanie się  właścicieli zwierząt domowych i gospodarskich do przepisów

rozdziałów VII i VIII niniejszego Regulaminu. 

1) stosowania i składowania środków chemicznych dla usunięc i a  śniegu i lodu,

szkodliwych dla środowiska, a w szczególności dla terenów zieleni oraz zadrzewień;

ponadto obowiązuje całkowity zakaz stosowania środków chemicznych w pobliżu

pomników przyrody i parków wiejskich; 

2) zgarniania śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię;

3) wyprowadzania psów lub innych zwierząt do obiektów użytku publicznego, placówek

handlowych lub gastronomicznych i na teren plaży jeziornej, jeżeli zakaz taki wynika

z wyraźnego oznakowania dokonanego przez właściciela nieruchomości lub podmiot

zarządzający (placówką lub obiektem lub terenem); 

4) zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt;

5) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami

zlewnymi; 

6) indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli

nieruchomości; 

7) wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów,

nieczystości ciekłych i wód opadowych spływających z powierzchni dachów,

podjazdów, itp.; 

8) wprowadzania ścieków bytowych i przemysłowych do urządzeń  sieci kanalizacji

deszczowej a także wprowadzania ścieków deszczowych i wód drenażowych do

kanalizacji sanitarnej oraz wprowadzania do wszystkich urządzeń  kanalizacyjnych

odpadów stałych, czego konsekwencją  jest zmniejszanie przepustowości kanałów

odpadów płynnych niemieszających się z wodą, substancji palnych i wybuchowych,

substancji żrących, od-padów z hodowli zwierząt  o raz  ścieków zawierających

drobnoustroje chorobotwórcze - zgodnie z ustawą  o zbiorowym zaopatrzeniu w

wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków; 

1) powinny być  wyposażone w szczelne pokrywy zabezpieczające gromadzone

odpady przed dostępem zwierząt oraz opadów atmosferycznych; 

2) nie powinny powodować uciążliwego hałasu w trakcie ich wytaczania i opróżniania.

1) kosze uliczne o pojemności od 10 do 50 I;

2) pojemniki na odpady o pojemności od 110 I, 120 I, 240 I, 1100 I, KP7-7000 I;

3) worki w sytuacji, gdy warunki atmosferyczne uniemożliwiają  dojazd pojazdów

podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów; 

4) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań  ze szkła, opakowań  z

tworzyw sztucznych, zmieszanych odpadów opakowaniowych o pojemności 1000 I

do 2500 I oraz KP7 - na odpady wielkogabarytowe; 

5) kontenery przeznaczone na odpady budowlane KP-7;

6) kosze na psie odchody.

1) odpady kuchenne ulegające biodegradacji: obecny system gospodarowania

odpadami komunalnymi przy wykorzystaniu istniejącego miejsca odzysku i

unieszkodliwiania zapewnia ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji.

Dopuszcza się  łączne zbieranie odpadów biodegradowalnych ze zmieszanymi

niesegregowanymi odpadami komunalnymi; 

2) odpady opakowaniowe: – w zabudowie jednorodzinnej - składane są do worków na

opakowania, dostarczonych przez podmiot uprawniony i przekazywane w ramach

zawiązanej umowy; odbiór raz w miesiącu, – w zabudowie wielorodzinnej - składane

są  do worków, dostarczonych przez podmiot uprawniony i przekazywane na

bieżąco do Gminnej Zbiornicy Odpadów (GZO), gdy właściciel nieruchomości

podpisał  odrębną  umowę  z podmiotem uprawnionym. Gdy właściciel umowy nie

podpisał,  odpady składane są  do odrębnego pojemnika, w który zarządca

nieruchomości ją wyposażył; odbiór dwa razy w miesiącu; 

3) odpady tekstylne i obuwie zaleca się  gromadzić  do istniejących w przestrzeni

wiejskiej specjalnych pojemnikach ustawionych na terenie osiedli mieszkaniowych

zabudowy wielorodzinnej oraz przy obiektach handlowych; odbiór raz w miesiącu; 

4) sprzęt elektryczny i elektroniczny; zabrania się  umieszczania zużytego sprzętu

łącznie z innymi odpadami; należy organizować  odbiór w oparciu o indywidualne

umowy z podmiotem uprawnionym - w przypadku zabudowy wielorodzinnej,

natomiast w przypadku zabudowy jednorodzinnej należy gromadzić  w

zorganizowanych przez gminę  punktach zbiórki odpadów wielkogabarytowych i

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ponadto zgodnie z art. 42 ustawy

o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym obowiązek odbierania zużytego

sprzętu ciąży na sprzedawcach; 

5) odpady niebezpieczne: – w zabudowie jednorodzinnej zbieranie w odpowiednich do

tego opakowaniach, dostarczonych przez podmiot uprawniony i przekazywane jemu

zgodnie z podpisaną umową;  odbiór raz w miesiącu, – w zabudowie wielorodzinnej

zbieranie w odpowiednich do tego opakowaniach, dostarczonych przez podmiot

uprawniony i przekazywanie uprawnionemu podmiotowi, z którym wytwórca podpisał

odrębną  umowę.  Gdy właściciel umowy nie podpisał,  odpady składane są  do

odrębnego pojemnika, w który zarządca nieruchomości ją wyposażył;  odbiór raz w

miesiącu. Zgodnie z zapisami w planie gospodarki odpadami należy zbierać  do

pojemników rozmieszczonych w: placówkach sprzedaży detalicznej artykułów i

sprzętu gospodarstwa domowego oraz artykułów radiowo-telewizyjnych, placówkach

sprzedaży detalicznej sprzętu oświetleniowego, (zgodnie z art. 42 ustawy o zużytym

sprzęcie elektrycznym i elektronicznym obowiązek odbierania zużytego sprzętu

ciąży na sprzedawcach), w aptekach, szkołach, placówkach sprzedaży detalicznej

paliw płynnych i gazowych, warsztatach samochodowych, punktach wymiany oleju;

zgodnie z ustawą o bateriach i akumulatorach zabrania się umieszczania zużytych

baterii i zużytych akumulatorów razem z innymi odpadami; 

6) odpady wielkogabarytowe; zabrania się umieszczania odpadów wielkogabarytowych

z innymi odpadami; należy organizować odbiór w oparciu o indywidualne umowy z

podmiotem uprawnionym - w przypadku zabudowy wielorodzinnej, natomiast w

przypadku zabudowy jednorodzinnej należy gromadzić  w zorganizowanych przez

gminę  punktach zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu

elektrycznego i elektroniczne-go lub na zgłoszenie, w oparciu o zawarte umowy z

podmiotem uprawnionym; 

7) odpady budowlane są  składane do kontenera otwartego dostarczonego przez

podmiot uprawniony, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu podmiotu

uprawnionego, na miejscu nie utrudniającym korzystania z nieruchomości; odbiór

na zgłoszenie indywidualne. 

1) gmina i prowadzący handlową działalność gospodarczą są zobowiązani ustawić  w

miejscach publicznych, przed sklepami itp., pojemniki przeznaczone na selektywną

zbiórkę  odpadów z zakresu prowadzonej działalności, Pojemniki przeznaczone do

zbiórki selektywnej odpadów w systemie ogólnodostępnym, muszą  posiadać

odpowiednie wyraźne oznaczenia, na jaki surowiec wtórny są przeznaczone. Nowo

dostawiane pojemniki powinny być  dostosowane pod względem wizualnym i

objętościowym do istniejących w najbliższym otoczeniu. Pod względem systemu

odbioru tych odpadów należy pojemniki dostosować do systemu posiadanego przez

firmę, która świadczy odbiór tych odpadów; 

2) miejsca publiczne takie jak drogi publiczne, ciągi handlowo-usługowe, przystanki

komunikacji, parki są  przez właścicieli nieruchomości lub przedsiębiorców

użytkujących tereny komunikacji publicznej obowiązkowo wyposażo n e  w

zamocowane na stałe kosze uliczne, zgodnie z następującymi zasadami: –

rozmieszczenie musi uwzględniać natężenie ruchu ulicznego na drogach, – muszą

być  wykonane z materiałów odpornych na palenie, – wielkoś ć  koszy ulicznych

została określona w § 5 ust. 7 pkt 1, 

3) organizatorzy imprezy masowej są zobowiązani do wyposażenia miejsca, na którym

ona się odbywa, w jeden pojemnik o pojemności 120 I na 20 osób uczestniczących

w imprezie oraz w szalety przenośne w liczbie jeden szalet na 200 osób

uczestniczących w imprezie, organizatorzy są zobowiązani przed imprezą zawrzeć

umowy z podmiotami uprawnionymi posiadającymi aktualne zezwolenie na odbiór i

transport odpadów, celem wyposażenia w kosze i szalety oraz ich opróżnienie i

uprzątnięcie w czasie nie dłuższym niż 12 godzin po zakończeniu imprezy. 

1) opakowania z papieru i tektury – w pojemnikach koloru niebieskiego,

2) opakowania ze szkła – w urządzeniach pojemnikach zielonego,

3) opakowania z tworzyw sztucznych, wielkomateriałowe lub z metali – w pojemnikach

koloru żółtego, 

4) opakowania ulegające biodegradacji – w pojemnikach koloru brązowego,

5) odpady niesegregowane – w pojemnikach z logo odbiorcy,

6) odpady niebezpieczne; baterie i akumulatory - w pojemnikach koloru czerwonego,

Postanowienia niniejszego ustępu nie naruszają  postanowień  §  5  us t .   8   i   9

niniejszego regulaminu. 

§   7 .Zasady rozmieszczania urządzeń  przeznaczonych do zbierania odpadów i

gromadzenia nieczystości płynnych:  

1) podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy

uwzględniać przepisy § 22 i § 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.); 

2) na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi

odpadami należy ustawiać  w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników

podmiotu uprawnionego bez konieczności otwierania wejśc i a  n a  t e r e n

nieruchomośc i  l ub ,  gdy  tak ie j  możliwośc i  n i e  m a ,  n a l eży udostępnić  je

przedsiębiorstwu wywozowemu w dniu odbioru, dopuszcza się także wjazd na teren

nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów

zgromadzonych w pojemnikach; 

3) zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą

być  zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego

podmiotu uprawnionego w celu ich opróżnienia. 

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

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) do pojemników na opakowania szklane zabrania się  wrzucać:  – ceramikę

(porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki), – lustra, – szklane opakowania

farmaceutyczne i chemiczne z pozostałościami zawartośc i ,  – szkło budowlane

(szyby okienne, szkło zbrojone), szyby samochodowe; 

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

zabrudzone tworzywa sztuczne pochodzenia medycznego, – opakowania i butelki

po olejach i smarach, puszki i pojemniki po farbach i lakierach, – opakowania po

środkach chwasto- i owadobójczych; 

4) zabrania się  odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z

obornika do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe; 

5) zabrania się  gromadzenia w zbiornikach bezodpływowych nieczyszczonych

ścieków poprodukcyjnych, ścieków zawierających ropopochodne oraz płynnych

odpadów kuchennych z zakładów zbiorowego żywienia. 

a) w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz w tygodniu,

b) niezależn i e  o d  c zęstotliwośc i   op różniania pojemników i koszy ulicznych

zarządzający obszarem mają  obowiązek nie dopuścić  do przepełnienia koszy

ulicznych i wysypywania odpadów na ziemię; 

c) usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa się według potrzeb jednak nie

rzadziej niż raz w tygodniu; 

d) właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani

opróżniać je z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia i

wylewania na powierzchnię  terenu oraz zagniwania nagromadzonych w nich

ścieków; przyjmuje się,  że pojemnoś ć  zbiorników powinna wystarczyć  na

opróżnianie ich nie częściej niż raz w tygodniu; 

e) właściciele punktów handlowych i usługowych zlokalizowanych poza budynkami są

zobowiązani usuwać odpady codziennie; 

f) organizatorzy imprez masowych zobowiązani są  usuwać  odpady i opróżniać

przenośne toalety oraz usuwać  je w czasie nie dłuższym niż  12 godzin po

zakończeniu imprezy. 

a) do 31 grudnia 2010 r. do nie więcej niż  75% wagowo całkowitej masy odpadów

ulegających biodegradacji, 

b) do 31 grudnia 2013 r. do nie więcej niż 50%,

c) do 31 grudnia 2020 r. do nie więcej niż 35%, w stosunku do masy tych odpadów

wytworzonych w roku 1995, będą  to następujące i lośc i  w  gmin ie :  – 115

kg/osobę/rok w roku 2010, – 76 kg/osobę/rok w roku 2013, – 53 kg/osobę/rok w

roku 2020, przy czym ilość odpadów biodegradowalnych wytworzonych w 1995 r. w

Polsce wg KPGO to 4.380,8 tys. Mg, a w województwie zachodniopomorskim 209,9

tys. Mg. 

a) opakowaniowych,

b) wielkogabarytowych,

c) budowlanych,

d) niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych.

1) w odniesieniu do psów:

a) wyposażenia psa w obrożę,  a w przypadku ras uznawanych za agresywne –

również w kaganiec, 

b) prowadzenie psa na uwięzi a psa rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób

zagrażającego otoczeniu - na uwięzi i w nałożonym kagańcu, 

c) zwolnienie przez właściciela nieruchomośc i  psów ze smyczy na  teren ie

nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w

sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób

trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem, 

2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:

a) stały i skuteczny dozór,

b) niewprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem

obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp.,

postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzy-stających z pomocy psów-

przewodników, 

c) niewprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla

dzieci, plaż,  kąpielisk oraz tereny objęte zakazem na podstawie odrębnych uchwał

rady gminy, 

d) zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach

zielonych do tego prze-znaczonych i specjalnie oznakowanych, w sytuacji, gdy

właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy

ono psów ras uznanych za agresywne, 

e) 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, należy umieszczać  w specjalnie

przygotowanych do tego celu koszach lub jeśli one nie występują w pobliżu mogą

być  deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów;

postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z  psów

przewodników, 

f) niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe,

g) właściwe traktowanie zwierząt domowych zgodnie z art. 5, art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o

ochronie zwierząt, 

h) zgłaszanie do schroniska, faktu zauważenia bezdomnego psa lub zwierzęcia

podejrzanego o wściekliznę; 

3) hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są  spełniać  wymogi ustanowione dla

hodujących zwierzęta gospodarskie na obszarach wyłączonych spod zabudowy; 

4) postanowienia pkt 2 dotyczą  także zwierząt nieudomowionych, utrzymywanych w

charakterze zwierząt domowych. 

1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt

spełniających wymogi Prawa budowlanego; 

2) wszelka uciążliwoś ć  hodowli dla środowiska, w tym emisje będące jej skutkiem

zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona. 

1) przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych;

2) gromadzić  i usuwać  nieczystości, które nie są  obornikiem i gnojówką,  w sposób

przewidziany dla ścieków; 

3) składować  obornik w odległości co najmniej 10 m od linii rozgraniczającej drogi

publicznej, na terenie płaskim wyposażonym w płyty gnojowe w terminie określonym

ustawą,  tak by odcieki  nie mogły przedostawać  się  na teren sąsiednich

nieruchomości; 

4) przeprowadzać  deratyzację  pomieszczeń,  w których prowadzona jest hodowla

zwierząt ,  dwa razy do roku wiosną  i jesienią,  realizowaną  przez podmiot

uprawniony; 

5) pszczoły trzymać  w ulach, ustawionych na obrzeżach w odległości, co najmniej 30

m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły

nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich; w przypadku

gdy ule posadowione są  na nieruchomości stanowiącej współwłasność,  stosunki

pomiędzy współwłaścicielami regulują przepisy ustawy kodeks cywilny. 

1) propagowanie działań mieszkańców Gminy na rzecz ekologii;

2) wydawanie podmiotom gospodarczym zezwoleń na działalność usługową w zakresie

odbierania od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych stały c h  i

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych; 

3) bieżącą kontrolę realizacji przepisów ustawy oraz niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy 

 

 

 

Barbara Koleśnikow 
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UCHWAŁA NR LII/317/10  

RADY GMINY W GOŚCINIE  

z dnia 25 czerwca 2010 r.  

 

w sprawie regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Gościno 

 

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

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591, t.j. 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, 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 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, 

poz. 142, Nr 28 poz. 146) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z 2006r. Nr 144, 

poz. 1042, z 2008r. Nr 223, poz. 1464, z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 79 , poz. 666, Nr 92 

poz. 753, Nr 215, poz. 1664, z 2010r. Nr 47 poz. 278), Rada Gminy Gościno uchwala 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gościno, zwany dalej 

regulaminem, o następującej treści: 

T Y T UŁ  1 .  R E G U L A M I N  U T R Z Y M A N I A  C Z Y S T OŚ C I  I  

P O R ZĄ D K U   

R o z d z i ał  1  

Postanowienia ogólne  

§   1 .  1. Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, mieszkańców oraz osoby 

przebywające czasowo na terenie Gminy Gościno.  

2. Określa się  szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

Gościno a przede wszystkim:  

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:  

R o z d z i ał  2  

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości  

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

nieruchomości poprzez:  

2. Na terenie budowy wykonywanie obowiązków właściciela nieruchomości należy do 

wykonawcy robót budowlanych.  

3. Na terenie wydzielonych krawężnikiem oraz na przystankach komunikacyjnych 

obowiązki uprzątnięcia i pozbycia się  błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń, 

należą do przedsiębiorców użytkujących tereny służące komunikacji publicznej.  

4. Na drogach publicznych obowiązki utrzymania czystości i porządku, a także zbieranie 

i pozbywanie się  odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych 

oraz utrzymanie tych urządzeń  w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i 

technicznym, pozbywanie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych 

z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej należy do 

zarządcy drogi.  

5. Uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, 

jeżeli zarząd drogi pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów na takim 

chodniku, należą do zarządcy drogi.  

6. Na terenach pozostałych obowiązki utrzymania czystości i porządku należą do gminy, 

do obowiązków gminy należy także uprzątnięcie i pozbycie się  błota, śniegu, lodu i 

innych zanieczyszczeń  z chodników, jeżeli gmina pobiera opłaty z tytułu postoju lub 

parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku oraz zbieranie i pozbycie się 

odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych umieszczonych na 

tym chodniku i utrzymanie tych urządzeń  w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym.  

§   4 .  Na terenie gminy, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, 

zabrania się:  

R o z d z i ał  3  

Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości oraz 

na drogach publicznych  

§ 5. 1. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie 

poprzez wyposażenie nieruchomości w pojemniki o odpowiedniej pojemności, 

uwzględniającej rodzaj zabudowy, działalność usługową i częstotliwość pozbywania się 

odpadów, według zasad opisanych w ust. 3.  

2. Pojemniki na odpady powinny być  ustawione w granicach nieruchomości, w miejscu 

dostępnym dla mieszkańców i jednostek wywozowych, na twardej i równej powierzchni, 

zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota, w sposób nie powodujący utrudnień i 

niedogodności dla sąsiadów; należy uwzględniać przepisy § 22 i § 23 Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 

z późn. zm.).  

3. Pojemniki do gromadzenia odpadów muszą  spełniać  techniczne wymogi 

bezpieczeństwa, higieny, ochrony środowiska uzgodnione z podmiotem wywożącym 

odpady; odpady gromadzone w inny sposób nie będą  wywożone; nie dotyczy to 

odpadów przestrzennych.  

4. Właściciel pojemnika odpowiada za utrzymanie go w odpowiednim stanie technicznym 

i sanitarnym.  

5. Pojemniki wymienione w ust. 8 pkt 2:  

6.  Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie 

przez dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale lub 

czasowo przebywających na jej terenie, w taki sposób by opróżnianie było konieczne 

nie częściej niż  raz w tygodniu bez dopuszczenia do przepełnienia; podobnie 

przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi zostać  dostosowana do ilości 

mieszkańców w sposób zapewniający uzyskanie stopnia ich oczyszczania określonego 

w przepisach odrębnych  

7. Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to:  

8. Odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić  w następujący 

sposób:  

§ 6. 1. Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych w miejscach i na drogach publicznych:  

2. Odpady należy gromadzić w pojemnikach:  

§   8 .  Ograniczenia wynikające z konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa i 

właściwej eksploatacji urządzeń  do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorników 

bezodpływowych:  

R o z d z i ał  4  

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości 

ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku 

publicznego  

§  9 .  1.  Właściciele nieruchomości  są  zobowiązani do zawarcia umów z podmiotem 

uprawnionym na odbiór odpadów komunalnych.  

2. Właściciele nieruchomości, które pomimo istniejącej w obrębie posesji sieci kanalizacji 

sanitarnej nie zostały podłączone do tej infrastruktury, zobowiązani są  dokonać 

przyłączenia po uprzednim uzyskaniu warunków technicznych przyłączenia do sieci w 

MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu. Powyższe nie dotyczy właścicieli, którzy wyposażyli 

nieruchomoś ć  w przydomową  oczyszczalnię   ścieków, której parametry i poziom 

oczyszczania odpowiada normom.  

3. Właściciele nieruchomości, które nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej, z uwagi 

na brak tego uzbrojenia, w tym rejonie, są  zobowiązani do podpisania z podmiotem 

uprawnionym, umowy na opróżnianie zbiornika bezodpływowego lub opróżnianie 

osadnika oczyszczalni przydomowej.  

4. Wymieniona wyżej umowa może  b yć  również  podpisana z inną  jednostką 

funkcjonującą w oparciu o ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w 

wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr 123 poz.858 j.t. z późn. 

zm.), jeżeli posiada ona stosowne zezwolenie.  

5. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych rozliczane jest w oparciu o wskazania 

przepływomierza zainstalowanego na stacji zlewnej ścieków dowożonych, gdy brak 

takiego licznika, stosujemy normy, które wynikają  z treści Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm 

zużycia wody (Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 70).  

6. Właściciele nieruchomości zużywający wodę na potrzeby gospodarstwa rolnego lub w 

związku z utrzymywaniem terenów zielonych m in. podlewania ogrodów i innych terenów 

zieleni, w związku z tym nieodprowadzający jej do zbiorników bezodpływowych, powinni 

zainstalować  odrębne liczniki do pomiaru zużycia wody na potrzeby bytowe, w 

przeciwnym razie będą rozliczani w oparciu o wyżej wymienione normy.  

7. Organizator imprezy masowej, nie później niż 30 dni przed planowanym terminem jej 

rozpoczęcia, jest zobowiązany wystąpić  z wnioskiem o opinię  do Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 marca 2009r. o 

bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009r. Nr 62 poz.504).  

§ 10 .  Ustala się  minimalną  częstotliwoś ć  usuwania odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości, zgodnie z umowami określonymi z przedsiębiorstwami:  

§ 11.  1. Odpady komunalne, selekcjonowane i nieselekcjonowane, są  odbierane od 

właścicieli nieruchomości zgodnie z podpisanymi umowami odbioru odpadów 

komunalnych w gminie, bądź na zgłoszenie.  

2. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany umieścić urządzenia wypełnione odpadami 

w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego bez 

konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie 

ma, należy je udostępnić  w dniu odbioru przedsiębiorcy wywozowemu, dopuszcza się 

także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru 

odpadów zgromadzonych w pojemnikach.  

3. Odpady wielkogabarytowe należy wystawić  na chodnik lub ulicę  przed wejściem na 

teren nieruchomości lub na miejsce wyznaczone przez zarządcę  do tego celu w 

zabudowie wielorodzinnej w oparciu o umowę  podpisaną  z podmiotem uprawnionym, 

natomiast w przypadku zabudowy jednorodzinnej należy gromadzić w zorganizowanych 

przez gminę  punktach zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego lub na zgłoszenie, w oparciu o umowę  z podmiotem 

uprawnionym.  

4. Odpady budowlane muszą być  złożone w udostępnionych przez podmiot uprawniony 

kontenerach, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu podmiotu uprawnionego oraz 

nie utrudniającym korzystania z nieruchomości lub wyznaczonym do tego celu przez 

zarządcę  w zabudowie wielorodzinnej Do odbierania tych odpadów można używać 

samochodów przystosowanych do przewozu kontenerów lub skrzyniowych, powinny one 

być przykryte, aby nie powodowały podczas transportu zanieczyszczenia i zaśmiecenia 

terenu.  

5. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na 

podstawie zamówienia właściciela nieruchomośc i ,  złożonego do podmiotu 

uprawnionego, z którym podpisał umowę,  zamówienie musi być zrealizowane w okresie 

36 godzin od zgłoszenia.  

6 .  C zęstotliwoś ć  opróżn i a n i a   z   o s adów  ściekowych zbiorników oczyszczalni 

przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji.  

7. Do odbierania odpadów komunalnych niesegregowanych należy używać samochodów 

specjalistycznych, a do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych - samochodów asenizacyjnych, pojazdy, o których mowa wyżej, 

winny być myte codziennie.  

8. Do odbierania odpadów należy  używać  samochodów specjalnie, w tym celu 

przystosowanych i wyposażonych ,  tak  aby  i ch  t ranspor t  n ie  powodował 

zanieczyszczenia i zaśmiecenia terenu.  

9. Zanieczyszczenia, jakie powstają  w wyniku załadunku i transportu odpadów oraz 

nieczystości płynnych pracownicy podmiotu uprawnionego mają obowiązek natychmiast 

usunąć.  

R o z d z i ał  5  

Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów oraz ilości odpadów 

wyselekcjonowanych, do których osiągnięcia zobowiązane są podmioty 

uprawnione  

§ 12. 1. Jednostki wywozowe prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, zobowiązani są  do ich przekazywania do 

miejsca najbliżej położonego od miejsca ich wytworzenia, w którym mogą być poddane 

odzyskowi lub unieszkodliwianiu, w instalacjach spełniających wymagania najlepszej 

dostępnej techniki lub technologu, o której mowa w art. 143 ustawy Prawo ochrony 

środowiska, ujętej w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami.  

2. System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy 

odpadów komunalnych ule-gających biodegradacji kierowanych do składowania:  

3. Obowiązek ten realizują przedsiębiorcy, którzy uzyskają zezwolenie na odbiór odpadów 

od mieszkańców.  

§ 13. Zgodnie z zapisami KPGO i treścią niniejszego Regulaminu, podmioty uprawnione 

są  zobowiązane w kolejnych latach wyselekcjonować  spośród odpadów komunalnych 

biodegradowalnych ilości odpadów podane w § 2 ust. 19.  

R o z d z i ał  6  

Inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami  

§ 14. 1. Gmina zapewnia objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem 

odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, a więc:  

2. Zakłada się zwiększenie ilości zbieranych odpadów metodą selektywną od turystów i 

wczasowiczów.  

3. Gmina podaje do publicznej wiadomości wymagania, jakie muszą  spełniać 

przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwoleń na odbiór odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości; w wymaganiach tych szczegółowo określa, w oparciu o 

niniejszy Regulamin, zasady selekcji odpadów przez właścicieli, zasady ich odbioru oraz 

dalszego postępowania z nimi przez przedsiębiorców.  

4. Gmina wydając zezwolenie na odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości, poprzez 

określenie szczegółowych zasad odbioru i postępowania, zobowiązuje przedsiębiorców 

do odbierania wszystkich odpadów zebranych selektywnie, w tym powstających w 

gospodarstwach domowych, odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów, odpadów budowlanych z 

remontów i odpadów niebezpiecznych.  

R o z d z i ał  7  

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę 

przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem 

terenów przeznaczonych do wspólnego użytku  

§   1 5 .  Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są  zobowiązane do zachowania 

bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub 

uciążliwością  dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do 

użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.  

§ 16. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:  

R o z d z i ał  8  

Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach 

wyłączonych z produkcji rolniczej  

§ 17. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych 

z produkcji rolniczej, oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego na funkcję inną niż rolnicza.  

2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie 

zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:  

3. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, 

zobowiązani są przestrzegać następujących zapisów:  

4. W przypadku wystąpienia konieczności przeniesienia kolonii pszczół  w miejsce 

spełniające wymagania o których mowa w ust. 3 pkt 5, należy dokonać  tego 

przeniesienia we właściwym czasie dostosowanym do stopnia wegetacji kolonii, w taki 

sposób aby zminimalizować ryzyko powstania szkody.  

R o z d z i ał  9  

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania  

§ 18. 1. Wprowadza się obowiązek przeprowadzenia akcji odszczurzania w miesiącach 

marzec i październik każdego roku na terenach nieruchomości.  

2. Obowiązkiem, o którym mowa w ust. 1 obarczeni są właściciele nieruchomości.  

3. W trakcie przeprowadzania deratyzacji obowiązuje zachowanie szczególnej 

ostrożności w obrębie miejsc wyłożenia środków zwalczających gryzonie.  

4. Obowiązkowej deratyzacji podlegają  wszystkie obiekty na terenie gminy: budynki 

mieszkalne, obiekty użyteczności publicznej, zabudowania gospodarcze, sklepy, 

warsztaty, ze szczególnym uwzględnieniem korytarzy piwnicznych, węzłów cieplnych, 

studni urządzeń kanalizacji sanitarnej itp.  

5. Deratyzacja powinna być  poprzedzona akcją sanitarno-porządkową,  mającą  na celu 

przegląd nieruchomości pod kątem jej niedostępności dla szczurów.  

6. Informacja o deratyzacji będzie podawana w formie obwieszczenia wójta gminy.  

R o z d z i ał  1 0 

Postanowienia końcowe  

§ 19. 1. Gmina Gościno tworzy odpowiednie warunki do utrzymania czystości i porządku 

poprzez:  

2. W przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązków, o których mowa w regulaminie 

Wójt Gminy wydaje decyzję  nakazującą  wykonanie ww. obowiązku. Decyzja, o której 

mowa w zdaniu poprzedzającym podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 

czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005r. Nr 229 

poz.1954 j.t.z późn. zm.).  

3. Właściciele nieruchomości i inne osoby nie wykonujące obowiązków określonych w 

regulaminie podlegają  karze grzywny. Postępowanie w sprawach, o których mowa w 

zdaniu poprzedzającym toczy się  według przepisów postępowania w sprawach o 

wykroczenie.  

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gościno.  

§ 21. Traci moc uchwała Nr XXXV/249/06 Rady Gminy Gościno z dnia 9 lutego 2006 r. w 

sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gościno.  

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

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.  

1) wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości;

2) rodzaje i minimalną pojemnością urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów

komunalnych; 

3) częstotliwoś ć  i sposób pozbywania się  odpadów komunalnych i nieczystości

ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku

publicznego; 

4) maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów; 

5) inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami;

6) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe;

7) wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach

wyłączonych z produkcji rolniczej; 

8) wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej

przeprowadzania. 

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu

czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236 poz.2008 j.t. z późn. zm.); 

2) ustawie o odpadach - należy przez to rozumieć  ustawę z dnia z dnia 27 kwietnia

2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2007r. Nr 39 poz.251 j.t. z późn. zm.); 

3) ustawie o drogach publicznych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 marca

1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19 poz.115 j.t. z późn. zm.); 

4) ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków -

należy przez to rozumieć  ustawę  z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr 123

poz.858 j.t. z późn. zm.); 

5) Prawo wodne - należy przez to rozumieć  ustawę  z dnia 18 lipca 2001r. Prawo

wodne (Dz.U. z 2005r. Nr 239 poz.2019 j.t. z późn. zm.); 

6) Prawo ochrony środowiska - należy przez to rozumieć  ustawę z dnia 27 kwietnia

2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2008r. Nr 25 poz.150 j.t. z późn. zm.); 

7) ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - należy przez to

rozumieć ustawę o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca

2005 r. (Dz. U. 180 poz. 1495 z późn. zm.); 

8) ustawie o bateriach i akumulatorach – należy przez to rozumieć  ustawę z dnia 24

kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. 79 poz. 666), 

9) ustawie o ochronie zwierząt - należy przez to rozumieć  ustawę z dnia 21 sierpnia

1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003r. Nr 106 poz.1002 j.t. z późn. zm.); 

10) ustawie o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich - należy przez to

rozumieć ustawę z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.U.07.133.921 z późn. zm.); 

11) Prawo budowlane - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (Dz.U.06.156.1118 j.t. z późn. zm); 

12) nieruchomośc i  - 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; 

13) właścicielu nieruchomośc i  - należy przez to rozumieć  właściciela, a także

współwłaściciela, użytkowników wieczystych, jednostkę  organizacyjną  i osobę

posiadającą  nieruchomość  w zarządzie lub użytkowaniu, a także inny podmiot

władający nieruchomością,  również  wykonawcę  robót budowlanych oraz

przedsiębiorstwo komunikacji dla przystanków i dworców, a także osobę

sprawującą zarząd nad nieruchomością wspólną w rozumieniu przepisów ustawy z

dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 j.t. z

późn. zm.) lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany; 

14) umowach - należy przez to rozumieć  umowy, rozumiane zgodnie z treścią art. 6

ust. 1 ustawy, podpisane z podmiotem uprawnionym przez właścicieli

nieruchomości; 

15) górnych stawkach opłat - należy przez to rozumieć  zgodne z treścią art. 6 ust. 2

ustawy górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi,

podmiotów uprawnionych, w zakresie pozbywania się  zebranych na terenie

nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych; 

16) Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (dalej: KPGO) - należy rozumieć przez to

dokument przyjęty przez Radę Ministrów zgodnie z treścią art. 14 ust. 4 ustawy z

dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.07.39.251 j.t. z późn. zm.) i ogłoszony

w Monitorze Polskim z 2006r., Nr 90 poz.946 z dnia 29 grudnia 2006r., 

17) stawkach opłat  - należy rozumieć  przez to wysokość  opłat uiszczanych przez

właściciela nieruchomości, podmiotowi uprawnionemu za odbiór odpadów

komunalnych, przeliczonych na jedną zamieszkałą osobę w skali roku i miesiąca,

których wysokość skalkulowana jest z uwzględnieniem: ilości wytwarzanych przez

jedną  osobę  odpadów, kosztów ich odbioru, transportu, selekcji, odzysku,

recyklingu, kompostowania, składowania, spalania i innych form unieszkodliwiania

odpadów, nie wyłączając kosztów budowy instalacji, urządzeń i obiektów, kosztów

ich eksploatacji, zamknięcia, likwidacji, rekultywacji, monitoringu, dozorowania

oraz ewentualnych odszkodowań  wynikłych faktu realizacji obiektu lub kosztów

zabezpieczenia roszczeń; podmiot uprawniony zobowiązany jest do pomniejszania

stawek opłat o wpływy uzyskiwane z opłat produktowych z wojewódzkiego funduszu

ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wpływy uzyskane na mocy umów

podpisanych z organizacjami odzysku, wpływy uzyskane ze sprzedaży niektórych

surowców wtórnych oraz wpływy uzyskane od samorządu z tytułu dopłat do

selektywnej zbiórki i odbioru; ilość odpadów wytwarzanych w przeciągu roku przez

jedną osobę; 

18) zniżkach w opłatach - należy przez to rozumieć,  zgodne z treścią  art. 6 ust. 4

ustawy, zniżki, w stosunku do górnych stawek opłat, udzielane w roku następnym,

właścicielom nieruchomości, w zamian za zebrane i odebrane odpady w sposób

selektywny w roku poprzednim; wielkoś ć  zniżek określa rada gminy w drodze

uchwały; 

19) poziomach selekcji - należy przez to rozumieć,  ilość  - zgodnie z docelowymi

zapisami KPGO - odbieranych od jednej osoby następujących odpadów: 

a) organicznych w roku 2010 – 23,5kg z tendencją  spadkową  o 5% w latach

następnych 

b) opakowań  z papierem, tekturą  tekstyliami i metalami w roku 2010 – 25,5kg bez

zmian w latach następnych. 

c) odpadów wielkogabarytowych rocznie na poziomie 20kg.

d) odpadów budowlanych w roku 2010 -85kg i w 2015r. – 103kg.

e) odpadów niebezpiecznych rocznie do poziomu 3 kg.

20) odpadach komunalnych - należy przez to rozumieć  odpady powstające w

gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów

niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na

swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach

domowych; 

21) odpadach wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć  jeden ze strumieni

odpadów komunalnych wymienionych w KPGO, charakteryzujący się tym, że jego

składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę,  nie mogą  być  umieszczone w

typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych; 

22) odpadach ulegających biodegradacji - należy przez to rozumieć  odpady, które

ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów; 

23) odpadach zielonych - należy przez to rozumieć  frakcję  odpadów ulegających

biodegradacji, powstających w wyniku pielęgnacji i uprawy ogrodów i terenów

zielonych; 

24) odpadach opakowaniowych - należy przez to rozumieć  opakowania z papieru i

tektury, opakowania wielomateriałowe, opakowania z tworzyw sztucznych,

opakowania ze szkła, opakowania z blachy stalowej i opakowania z aluminium,

wymienione w KPGO pośród 18 strumieni składających się na odpady komunalne; 

25) odpadach budowlanych - rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzących z

remontów i budów wymienioną w KPGO pośród 18 strumieni składających się na

odpady komunalne; 

26) odpadach niebezpiecznych - rozumie się  przez to  f rakc ję  odpadów

niebezpiecznych w rozumieniu ustawy o odpadach, wymienioną w KPGO pośród

18 strumieni składających się  na odpady komunalne, a więc np.: baterie,

akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do

impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków,

opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach, opakowania po aerozolach,

zużyte opatrunki; 

27) sprzęcie (elektrycznym i elektronicznym) - należy przez to rozumieć  zgodnie z

ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca 2005 r.

(Dz. U. 180 poz. 1495 z późn. zm.) urządzenia, których prawidłowe działanie jest

uzależn i o n e  o d  d o pły w u  p rądu e lekt rycznego lub od obecnośc i   pó l

elektromagnetycznych oraz mogące służyć do wytwarzania, przesyłu lub pomiaru

prądu elektrycznego lub pól elektromagnetycznych i zaprojektowane do użytku

przy napięciu elektrycznym nieprzekraczającym 1.000 V dla prądu zmiennego

oraz 1.500 V dla prądu stałego, zaliczone do grup sprzętu określonych w

załączniku nr 1 do ustawy; 

28) nieczystościach ciekły c h  - należy przez to rozumieć   ścieki gromadzone

przejściowo w zbiornikach bezodpływowych; 

29) zbiornikach bezodpływowych - należy przez to rozumieć  instalacje i urządzenia

przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstania; 

30) stacjach zlewnych - należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia zlokalizowane

przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków służące do

przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych po-jazdami asenizacyjnymi z

miejsc gromadzenia; 

31) miejscu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych należy przez to

rozumieć zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o odpadach instalację służącą do odzysku

lub unieszkodliwiania w najnowszej technologii, położoną  najbliżej miejsca

wytwarzania odpadów, na obszarze tego województwa, na którym zostały

wytworzone; 

32) podmiotach uprawnionych - należy przez to rozumieć  przedsiębiorstwa będące

gminnymi jednostkami organizacyjnymi lub podmiotami posiadającymi wydane

przez Wójta Gminy, organ wykonawczy jednostki pomocniczej lub organ jednostki

albo podmiotu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

samorządzie gminnym, ważne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie: 

a) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

b) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

c) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

d) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni

zwłok zwierzęcych i ich części; 

33) zabudowie wielorodzinnej - należy przez to rozumieć  zabudowę  budynkami

wielomieszkaniowymi i wielolokalowymi; 

34) chowie zwierząt  - rozumie się  przez to wszelkie formy posiadania zwierząt

gospodarskich bez względu na tytuł  prawny oraz sposób ich utrzymywania i

użytkowania; 

35) zwierzętach domowych - rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające

wraz z  człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu,

utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza w rozumieniu ustawy

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003r. Nr 106 poz.1002 j.t.

z późn. zm.); 

36) zwierzętach gospodarskich - rozumie się przez to zwierzęta utrzymywane w celach

hodowlanych i produkcyjnych; 

37) 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. 

1) wyposażenie nieruchomości w opisane w Rozdziale III urządzenia, służące do

zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim

stanie sanitarnym, porządkowym, technicznym i okresowe dokonywanie dezynfekcji

tych urządzeń; 

2) utrzymywanie w należytym stanie sanitarnym altan oraz innych pomieszczeń,

mieszczących urządzenia na odpady; 

3) prowadzenie w opisanym w § 5. ust. 9 zakresie selektywnego zbierania i

przekazywania do odbioru poszczególnych strumieni odpadów komunalnych; 

4) przekazanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych

podmiotowi uprawnionemu do odbioru; 

5) selektywne zbieranie odpadów innych niż  komunalne, powstających na terenie

nieruchomości w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej, np. medycznych,

weterynaryjnych, i postępowanie z nimi zgodnie z zasadami przewidzianymi w

ustawie o odpadach; 

6) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości odpadów budowlanych i resztek

materiałów budowlanych, powstałych w wyniku remontu i modernizacji lokali i

budynków do specjalnie do tego celu przeznaczonych kontenerów ustawianych

przez uprawnione podmioty na zlecenie właściciela nieruchomości; 

7) bezwzględne przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej

lub, w przypadku, gdy budowa sieci jest technicznie lub ekonomicznie

nieuzasadniona, a fakt ten ma swoje odzwierciedlenie w studium uwarunkowań  i

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowym planie

zagospodarowania przestrzennego, o ile taki został opracowany oraz w wieloletnim

planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,

wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nie-czystości ciekłych lub

przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w

przepisach odrębnych; 

8) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych;

9) utrzymywanie w prawidłowym stanie technicznym posiadanego uzbrojenia

technicznego tj. przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

udrażnianie rynien, rur spustowych łącznie z koszem do czyszczenia i rewizją; 

10) oddzielne gromadzenie ścieków bytowych, gnojówki i gnojowicy;

11) utrzymywanie w prawidłowym stanie technicznym, odmulanie i wykaszanie rowów

odwadniających istniejących przy drogach,  torach i  na terenie innych

nieruchomości będących własnością danego podmiotu; 

12) utrzymywanie czystości na przystankach, torowiskach, w przepustach, i przy

przejściach, pod mostami itp.; 

13) uprzątanie z powierzchni nieruchomości i z wnętrza budynków każdej substancji

lub przedmiotu należących do jednej z kategorii określonych w załączniku nr 1 do

ustawy o odpadach, których posiadacz pozbywa się,  zamierza się pozbyć  lub do

ich pozbycia się jest obowiązany i przekazywanie ich podmiotowi uprawnionemu; 

14) likwidowanie śliskości w okresie mrozów i opadów śnieżnych w miejscach

użyteczności publicznej i chodnikach przy użyc iu  środków wymienionych w

Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. Dz. U. Nr 230,

poz. 1960 w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą  być

używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach; 

15) usuwanie nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych części nieruchomości

użyteczności publicznej; 

16) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wyłącznie w miejscach

dozwolonych, a więc: 

a) na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego tylko pod warunkiem,

że powstając e  ścieki odprowadzane są  do kanalizacji sanitarnej na warunkach

określonych przez zarządcę tej kanalizacji lub gromadzone w sposób umożliwiający

ich usunięcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w

szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników

wodnych lub do ziemi, 

b) na terenach służących  do  użytku publicznego tylko w miejscach do tego

przygotowanych i specjalnie oznaczonych; 

17) naprawy, drobne, a więc wymiana kół,  świec zapłonowych, żarówek, uzupełnianie

płynów, regulacje, pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi,

na terenie nieruchomości tylko za zgodą właściciela nieruchomości i tylko wtedy,

gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są

gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami o

utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 

18) stosowanie się  właścicieli zwierząt domowych i gospodarskich do przepisów

rozdziałów VII i VIII niniejszego Regulaminu. 

1) stosowania i składowania środków chemicznych dla usunięc i a  śniegu i lodu,

szkodliwych dla środowiska, a w szczególności dla terenów zieleni oraz zadrzewień;

ponadto obowiązuje całkowity zakaz stosowania środków chemicznych w pobliżu

pomników przyrody i parków wiejskich; 

2) zgarniania śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię;

3) wyprowadzania psów lub innych zwierząt do obiektów użytku publicznego, placówek

handlowych lub gastronomicznych i na teren plaży jeziornej, jeżeli zakaz taki wynika

z wyraźnego oznakowania dokonanego przez właściciela nieruchomości lub podmiot

zarządzający (placówką lub obiektem lub terenem); 

4) zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt;

5) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami

zlewnymi; 

6) indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli

nieruchomości; 

7) wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów,

nieczystości ciekłych i wód opadowych spływających z powierzchni dachów,

podjazdów, itp.; 

8) wprowadzania ścieków bytowych i przemysłowych do urządzeń  sieci kanalizacji

deszczowej a także wprowadzania ścieków deszczowych i wód drenażowych do

kanalizacji sanitarnej oraz wprowadzania do wszystkich urządzeń  kanalizacyjnych

odpadów stałych, czego konsekwencją  jest zmniejszanie przepustowości kanałów

odpadów płynnych niemieszających się z wodą, substancji palnych i wybuchowych,

substancji żrących, od-padów z hodowli zwierząt  o raz  ścieków zawierających

drobnoustroje chorobotwórcze - zgodnie z ustawą  o zbiorowym zaopatrzeniu w

wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków; 

1) powinny być  wyposażone w szczelne pokrywy zabezpieczające gromadzone

odpady przed dostępem zwierząt oraz opadów atmosferycznych; 

2) nie powinny powodować uciążliwego hałasu w trakcie ich wytaczania i opróżniania.

1) kosze uliczne o pojemności od 10 do 50 I;

2) pojemniki na odpady o pojemności od 110 I, 120 I, 240 I, 1100 I, KP7-7000 I;

3) worki w sytuacji, gdy warunki atmosferyczne uniemożliwiają  dojazd pojazdów

podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów; 

4) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań  ze szkła, opakowań  z

tworzyw sztucznych, zmieszanych odpadów opakowaniowych o pojemności 1000 I

do 2500 I oraz KP7 - na odpady wielkogabarytowe; 

5) kontenery przeznaczone na odpady budowlane KP-7;

6) kosze na psie odchody.

1) odpady kuchenne ulegające biodegradacji: obecny system gospodarowania

odpadami komunalnymi przy wykorzystaniu istniejącego miejsca odzysku i

unieszkodliwiania zapewnia ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji.

Dopuszcza się  łączne zbieranie odpadów biodegradowalnych ze zmieszanymi

niesegregowanymi odpadami komunalnymi; 

2) odpady opakowaniowe: – w zabudowie jednorodzinnej - składane są do worków na

opakowania, dostarczonych przez podmiot uprawniony i przekazywane w ramach

zawiązanej umowy; odbiór raz w miesiącu, – w zabudowie wielorodzinnej - składane

są  do worków, dostarczonych przez podmiot uprawniony i przekazywane na

bieżąco do Gminnej Zbiornicy Odpadów (GZO), gdy właściciel nieruchomości

podpisał  odrębną  umowę  z podmiotem uprawnionym. Gdy właściciel umowy nie

podpisał,  odpady składane są  do odrębnego pojemnika, w który zarządca

nieruchomości ją wyposażył; odbiór dwa razy w miesiącu; 

3) odpady tekstylne i obuwie zaleca się  gromadzić  do istniejących w przestrzeni

wiejskiej specjalnych pojemnikach ustawionych na terenie osiedli mieszkaniowych

zabudowy wielorodzinnej oraz przy obiektach handlowych; odbiór raz w miesiącu; 

4) sprzęt elektryczny i elektroniczny; zabrania się  umieszczania zużytego sprzętu

łącznie z innymi odpadami; należy organizować  odbiór w oparciu o indywidualne

umowy z podmiotem uprawnionym - w przypadku zabudowy wielorodzinnej,

natomiast w przypadku zabudowy jednorodzinnej należy gromadzić  w

zorganizowanych przez gminę  punktach zbiórki odpadów wielkogabarytowych i

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ponadto zgodnie z art. 42 ustawy

o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym obowiązek odbierania zużytego

sprzętu ciąży na sprzedawcach; 

5) odpady niebezpieczne: – w zabudowie jednorodzinnej zbieranie w odpowiednich do

tego opakowaniach, dostarczonych przez podmiot uprawniony i przekazywane jemu

zgodnie z podpisaną umową;  odbiór raz w miesiącu, – w zabudowie wielorodzinnej

zbieranie w odpowiednich do tego opakowaniach, dostarczonych przez podmiot

uprawniony i przekazywanie uprawnionemu podmiotowi, z którym wytwórca podpisał

odrębną  umowę.  Gdy właściciel umowy nie podpisał,  odpady składane są  do

odrębnego pojemnika, w który zarządca nieruchomości ją wyposażył;  odbiór raz w

miesiącu. Zgodnie z zapisami w planie gospodarki odpadami należy zbierać  do

pojemników rozmieszczonych w: placówkach sprzedaży detalicznej artykułów i

sprzętu gospodarstwa domowego oraz artykułów radiowo-telewizyjnych, placówkach

sprzedaży detalicznej sprzętu oświetleniowego, (zgodnie z art. 42 ustawy o zużytym

sprzęcie elektrycznym i elektronicznym obowiązek odbierania zużytego sprzętu

ciąży na sprzedawcach), w aptekach, szkołach, placówkach sprzedaży detalicznej

paliw płynnych i gazowych, warsztatach samochodowych, punktach wymiany oleju;

zgodnie z ustawą o bateriach i akumulatorach zabrania się umieszczania zużytych

baterii i zużytych akumulatorów razem z innymi odpadami; 

6) odpady wielkogabarytowe; zabrania się umieszczania odpadów wielkogabarytowych

z innymi odpadami; należy organizować odbiór w oparciu o indywidualne umowy z

podmiotem uprawnionym - w przypadku zabudowy wielorodzinnej, natomiast w

przypadku zabudowy jednorodzinnej należy gromadzić  w zorganizowanych przez

gminę  punktach zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu

elektrycznego i elektroniczne-go lub na zgłoszenie, w oparciu o zawarte umowy z

podmiotem uprawnionym; 

7) odpady budowlane są  składane do kontenera otwartego dostarczonego przez

podmiot uprawniony, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu podmiotu

uprawnionego, na miejscu nie utrudniającym korzystania z nieruchomości; odbiór

na zgłoszenie indywidualne. 

1) gmina i prowadzący handlową działalność gospodarczą są zobowiązani ustawić  w

miejscach publicznych, przed sklepami itp., pojemniki przeznaczone na selektywną

zbiórkę  odpadów z zakresu prowadzonej działalności, Pojemniki przeznaczone do

zbiórki selektywnej odpadów w systemie ogólnodostępnym, muszą  posiadać

odpowiednie wyraźne oznaczenia, na jaki surowiec wtórny są przeznaczone. Nowo

dostawiane pojemniki powinny być  dostosowane pod względem wizualnym i

objętościowym do istniejących w najbliższym otoczeniu. Pod względem systemu

odbioru tych odpadów należy pojemniki dostosować do systemu posiadanego przez

firmę, która świadczy odbiór tych odpadów; 

2) miejsca publiczne takie jak drogi publiczne, ciągi handlowo-usługowe, przystanki

komunikacji, parki są  przez właścicieli nieruchomości lub przedsiębiorców

użytkujących tereny komunikacji publicznej obowiązkowo wyposażo n e  w

zamocowane na stałe kosze uliczne, zgodnie z następującymi zasadami: –

rozmieszczenie musi uwzględniać natężenie ruchu ulicznego na drogach, – muszą

być  wykonane z materiałów odpornych na palenie, – wielkoś ć  koszy ulicznych

została określona w § 5 ust. 7 pkt 1, 

3) organizatorzy imprezy masowej są zobowiązani do wyposażenia miejsca, na którym

ona się odbywa, w jeden pojemnik o pojemności 120 I na 20 osób uczestniczących

w imprezie oraz w szalety przenośne w liczbie jeden szalet na 200 osób

uczestniczących w imprezie, organizatorzy są zobowiązani przed imprezą zawrzeć

umowy z podmiotami uprawnionymi posiadającymi aktualne zezwolenie na odbiór i

transport odpadów, celem wyposażenia w kosze i szalety oraz ich opróżnienie i

uprzątnięcie w czasie nie dłuższym niż 12 godzin po zakończeniu imprezy. 

1) opakowania z papieru i tektury – w pojemnikach koloru niebieskiego,

2) opakowania ze szkła – w urządzeniach pojemnikach zielonego,

3) opakowania z tworzyw sztucznych, wielkomateriałowe lub z metali – w pojemnikach

koloru żółtego, 

4) opakowania ulegające biodegradacji – w pojemnikach koloru brązowego,

5) odpady niesegregowane – w pojemnikach z logo odbiorcy,

6) odpady niebezpieczne; baterie i akumulatory - w pojemnikach koloru czerwonego,

Postanowienia niniejszego ustępu nie naruszają  postanowień  §  5  us t .   8   i   9

niniejszego regulaminu. 

§   7 .Zasady rozmieszczania urządzeń  przeznaczonych do zbierania odpadów i

gromadzenia nieczystości płynnych:  

1) podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy

uwzględniać przepisy § 22 i § 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.); 

2) na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi

odpadami należy ustawiać  w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników

podmiotu uprawnionego bez konieczności otwierania wejśc i a  n a  t e r e n

nieruchomośc i  l ub ,  gdy  tak ie j  możliwośc i  n i e  m a ,  n a l eży udostępnić  je

przedsiębiorstwu wywozowemu w dniu odbioru, dopuszcza się także wjazd na teren

nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów

zgromadzonych w pojemnikach; 

3) zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą

być  zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego

podmiotu uprawnionego w celu ich opróżnienia. 

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

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) do pojemników na opakowania szklane zabrania się  wrzucać:  – ceramikę

(porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki), – lustra, – szklane opakowania

farmaceutyczne i chemiczne z pozostałościami zawartośc i ,  – szkło budowlane

(szyby okienne, szkło zbrojone), szyby samochodowe; 

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

zabrudzone tworzywa sztuczne pochodzenia medycznego, – opakowania i butelki

po olejach i smarach, puszki i pojemniki po farbach i lakierach, – opakowania po

środkach chwasto- i owadobójczych; 

4) zabrania się  odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z

obornika do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe; 

5) zabrania się  gromadzenia w zbiornikach bezodpływowych nieczyszczonych

ścieków poprodukcyjnych, ścieków zawierających ropopochodne oraz płynnych

odpadów kuchennych z zakładów zbiorowego żywienia. 

a) w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz w tygodniu,

b) niezależn i e  o d  c zęstotliwośc i   op różniania pojemników i koszy ulicznych

zarządzający obszarem mają  obowiązek nie dopuścić  do przepełnienia koszy

ulicznych i wysypywania odpadów na ziemię; 

c) usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa się według potrzeb jednak nie

rzadziej niż raz w tygodniu; 

d) właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani

opróżniać je z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia i

wylewania na powierzchnię  terenu oraz zagniwania nagromadzonych w nich

ścieków; przyjmuje się,  że pojemnoś ć  zbiorników powinna wystarczyć  na

opróżnianie ich nie częściej niż raz w tygodniu; 

e) właściciele punktów handlowych i usługowych zlokalizowanych poza budynkami są

zobowiązani usuwać odpady codziennie; 

f) organizatorzy imprez masowych zobowiązani są  usuwać  odpady i opróżniać

przenośne toalety oraz usuwać  je w czasie nie dłuższym niż  12 godzin po

zakończeniu imprezy. 

a) do 31 grudnia 2010 r. do nie więcej niż  75% wagowo całkowitej masy odpadów

ulegających biodegradacji, 

b) do 31 grudnia 2013 r. do nie więcej niż 50%,

c) do 31 grudnia 2020 r. do nie więcej niż 35%, w stosunku do masy tych odpadów

wytworzonych w roku 1995, będą  to następujące i lośc i  w  gmin ie :  – 115

kg/osobę/rok w roku 2010, – 76 kg/osobę/rok w roku 2013, – 53 kg/osobę/rok w

roku 2020, przy czym ilość odpadów biodegradowalnych wytworzonych w 1995 r. w

Polsce wg KPGO to 4.380,8 tys. Mg, a w województwie zachodniopomorskim 209,9

tys. Mg. 

a) opakowaniowych,

b) wielkogabarytowych,

c) budowlanych,

d) niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych.

1) w odniesieniu do psów:

a) wyposażenia psa w obrożę,  a w przypadku ras uznawanych za agresywne –

również w kaganiec, 

b) prowadzenie psa na uwięzi a psa rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób

zagrażającego otoczeniu - na uwięzi i w nałożonym kagańcu, 

c) zwolnienie przez właściciela nieruchomośc i  psów ze smyczy na  teren ie

nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w

sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób

trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem, 

2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:

a) stały i skuteczny dozór,

b) niewprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem

obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp.,

postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzy-stających z pomocy psów-

przewodników, 

c) niewprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla

dzieci, plaż,  kąpielisk oraz tereny objęte zakazem na podstawie odrębnych uchwał

rady gminy, 

d) zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach

zielonych do tego prze-znaczonych i specjalnie oznakowanych, w sytuacji, gdy

właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy

ono psów ras uznanych za agresywne, 

e) 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, należy umieszczać  w specjalnie

przygotowanych do tego celu koszach lub jeśli one nie występują w pobliżu mogą

być  deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów;

postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z  psów

przewodników, 

f) niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe,

g) właściwe traktowanie zwierząt domowych zgodnie z art. 5, art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o

ochronie zwierząt, 

h) zgłaszanie do schroniska, faktu zauważenia bezdomnego psa lub zwierzęcia

podejrzanego o wściekliznę; 

3) hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są  spełniać  wymogi ustanowione dla

hodujących zwierzęta gospodarskie na obszarach wyłączonych spod zabudowy; 

4) postanowienia pkt 2 dotyczą  także zwierząt nieudomowionych, utrzymywanych w

charakterze zwierząt domowych. 

1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt

spełniających wymogi Prawa budowlanego; 

2) wszelka uciążliwoś ć  hodowli dla środowiska, w tym emisje będące jej skutkiem

zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona. 

1) przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych;

2) gromadzić  i usuwać  nieczystości, które nie są  obornikiem i gnojówką,  w sposób

przewidziany dla ścieków; 

3) składować  obornik w odległości co najmniej 10 m od linii rozgraniczającej drogi

publicznej, na terenie płaskim wyposażonym w płyty gnojowe w terminie określonym

ustawą,  tak by odcieki  nie mogły przedostawać  się  na teren sąsiednich

nieruchomości; 

4) przeprowadzać  deratyzację  pomieszczeń,  w których prowadzona jest hodowla

zwierząt ,  dwa razy do roku wiosną  i jesienią,  realizowaną  przez podmiot

uprawniony; 

5) pszczoły trzymać  w ulach, ustawionych na obrzeżach w odległości, co najmniej 30

m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły

nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich; w przypadku

gdy ule posadowione są  na nieruchomości stanowiącej współwłasność,  stosunki

pomiędzy współwłaścicielami regulują przepisy ustawy kodeks cywilny. 

1) propagowanie działań mieszkańców Gminy na rzecz ekologii;

2) wydawanie podmiotom gospodarczym zezwoleń na działalność usługową w zakresie

odbierania od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych stały c h  i

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych; 

3) bieżącą kontrolę realizacji przepisów ustawy oraz niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy 

 

 

 

Barbara Koleśnikow 
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UCHWAŁA NR LII/317/10  

RADY GMINY W GOŚCINIE  

z dnia 25 czerwca 2010 r.  

 

w sprawie regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Gościno 

 

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

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591, t.j. 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, 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 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, 

poz. 142, Nr 28 poz. 146) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z 2006r. Nr 144, 

poz. 1042, z 2008r. Nr 223, poz. 1464, z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 79 , poz. 666, Nr 92 

poz. 753, Nr 215, poz. 1664, z 2010r. Nr 47 poz. 278), Rada Gminy Gościno uchwala 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gościno, zwany dalej 

regulaminem, o następującej treści: 

T Y T UŁ  1 .  R E G U L A M I N  U T R Z Y M A N I A  C Z Y S T OŚ C I  I  

P O R ZĄ D K U   

R o z d z i ał  1  

Postanowienia ogólne  

§   1 .  1. Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, mieszkańców oraz osoby 

przebywające czasowo na terenie Gminy Gościno.  

2. Określa się  szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

Gościno a przede wszystkim:  

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:  

R o z d z i ał  2  

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości  

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

nieruchomości poprzez:  

2. Na terenie budowy wykonywanie obowiązków właściciela nieruchomości należy do 

wykonawcy robót budowlanych.  

3. Na terenie wydzielonych krawężnikiem oraz na przystankach komunikacyjnych 

obowiązki uprzątnięcia i pozbycia się  błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń, 

należą do przedsiębiorców użytkujących tereny służące komunikacji publicznej.  

4. Na drogach publicznych obowiązki utrzymania czystości i porządku, a także zbieranie 

i pozbywanie się  odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych 

oraz utrzymanie tych urządzeń  w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i 

technicznym, pozbywanie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych 

z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej należy do 

zarządcy drogi.  

5. Uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, 

jeżeli zarząd drogi pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów na takim 

chodniku, należą do zarządcy drogi.  

6. Na terenach pozostałych obowiązki utrzymania czystości i porządku należą do gminy, 

do obowiązków gminy należy także uprzątnięcie i pozbycie się  błota, śniegu, lodu i 

innych zanieczyszczeń  z chodników, jeżeli gmina pobiera opłaty z tytułu postoju lub 

parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku oraz zbieranie i pozbycie się 

odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych umieszczonych na 

tym chodniku i utrzymanie tych urządzeń  w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym.  

§   4 .  Na terenie gminy, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, 

zabrania się:  

R o z d z i ał  3  

Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości oraz 

na drogach publicznych  

§ 5. 1. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie 

poprzez wyposażenie nieruchomości w pojemniki o odpowiedniej pojemności, 

uwzględniającej rodzaj zabudowy, działalność usługową i częstotliwość pozbywania się 

odpadów, według zasad opisanych w ust. 3.  

2. Pojemniki na odpady powinny być  ustawione w granicach nieruchomości, w miejscu 

dostępnym dla mieszkańców i jednostek wywozowych, na twardej i równej powierzchni, 

zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota, w sposób nie powodujący utrudnień i 

niedogodności dla sąsiadów; należy uwzględniać przepisy § 22 i § 23 Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 

z późn. zm.).  

3. Pojemniki do gromadzenia odpadów muszą  spełniać  techniczne wymogi 

bezpieczeństwa, higieny, ochrony środowiska uzgodnione z podmiotem wywożącym 

odpady; odpady gromadzone w inny sposób nie będą  wywożone; nie dotyczy to 

odpadów przestrzennych.  

4. Właściciel pojemnika odpowiada za utrzymanie go w odpowiednim stanie technicznym 

i sanitarnym.  

5. Pojemniki wymienione w ust. 8 pkt 2:  

6.  Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie 

przez dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale lub 

czasowo przebywających na jej terenie, w taki sposób by opróżnianie było konieczne 

nie częściej niż  raz w tygodniu bez dopuszczenia do przepełnienia; podobnie 

przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi zostać  dostosowana do ilości 

mieszkańców w sposób zapewniający uzyskanie stopnia ich oczyszczania określonego 

w przepisach odrębnych  

7. Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to:  

8. Odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić  w następujący 

sposób:  

§ 6. 1. Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych w miejscach i na drogach publicznych:  

2. Odpady należy gromadzić w pojemnikach:  

§   8 .  Ograniczenia wynikające z konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa i 

właściwej eksploatacji urządzeń  do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorników 

bezodpływowych:  

R o z d z i ał  4  

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości 

ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku 

publicznego  

§  9 .  1.  Właściciele nieruchomości  są  zobowiązani do zawarcia umów z podmiotem 

uprawnionym na odbiór odpadów komunalnych.  

2. Właściciele nieruchomości, które pomimo istniejącej w obrębie posesji sieci kanalizacji 

sanitarnej nie zostały podłączone do tej infrastruktury, zobowiązani są  dokonać 

przyłączenia po uprzednim uzyskaniu warunków technicznych przyłączenia do sieci w 

MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu. Powyższe nie dotyczy właścicieli, którzy wyposażyli 

nieruchomoś ć  w przydomową  oczyszczalnię   ścieków, której parametry i poziom 

oczyszczania odpowiada normom.  

3. Właściciele nieruchomości, które nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej, z uwagi 

na brak tego uzbrojenia, w tym rejonie, są  zobowiązani do podpisania z podmiotem 

uprawnionym, umowy na opróżnianie zbiornika bezodpływowego lub opróżnianie 

osadnika oczyszczalni przydomowej.  

4. Wymieniona wyżej umowa może  b yć  również  podpisana z inną  jednostką 

funkcjonującą w oparciu o ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w 

wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr 123 poz.858 j.t. z późn. 

zm.), jeżeli posiada ona stosowne zezwolenie.  

5. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych rozliczane jest w oparciu o wskazania 

przepływomierza zainstalowanego na stacji zlewnej ścieków dowożonych, gdy brak 

takiego licznika, stosujemy normy, które wynikają  z treści Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm 

zużycia wody (Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 70).  

6. Właściciele nieruchomości zużywający wodę na potrzeby gospodarstwa rolnego lub w 

związku z utrzymywaniem terenów zielonych m in. podlewania ogrodów i innych terenów 

zieleni, w związku z tym nieodprowadzający jej do zbiorników bezodpływowych, powinni 

zainstalować  odrębne liczniki do pomiaru zużycia wody na potrzeby bytowe, w 

przeciwnym razie będą rozliczani w oparciu o wyżej wymienione normy.  

7. Organizator imprezy masowej, nie później niż 30 dni przed planowanym terminem jej 

rozpoczęcia, jest zobowiązany wystąpić  z wnioskiem o opinię  do Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 marca 2009r. o 

bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009r. Nr 62 poz.504).  

§ 10 .  Ustala się  minimalną  częstotliwoś ć  usuwania odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości, zgodnie z umowami określonymi z przedsiębiorstwami:  

§ 11.  1. Odpady komunalne, selekcjonowane i nieselekcjonowane, są  odbierane od 

właścicieli nieruchomości zgodnie z podpisanymi umowami odbioru odpadów 

komunalnych w gminie, bądź na zgłoszenie.  

2. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany umieścić urządzenia wypełnione odpadami 

w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego bez 

konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie 

ma, należy je udostępnić  w dniu odbioru przedsiębiorcy wywozowemu, dopuszcza się 

także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru 

odpadów zgromadzonych w pojemnikach.  

3. Odpady wielkogabarytowe należy wystawić  na chodnik lub ulicę  przed wejściem na 

teren nieruchomości lub na miejsce wyznaczone przez zarządcę  do tego celu w 

zabudowie wielorodzinnej w oparciu o umowę  podpisaną  z podmiotem uprawnionym, 

natomiast w przypadku zabudowy jednorodzinnej należy gromadzić w zorganizowanych 

przez gminę  punktach zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego lub na zgłoszenie, w oparciu o umowę  z podmiotem 

uprawnionym.  

4. Odpady budowlane muszą być  złożone w udostępnionych przez podmiot uprawniony 

kontenerach, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu podmiotu uprawnionego oraz 

nie utrudniającym korzystania z nieruchomości lub wyznaczonym do tego celu przez 

zarządcę  w zabudowie wielorodzinnej Do odbierania tych odpadów można używać 

samochodów przystosowanych do przewozu kontenerów lub skrzyniowych, powinny one 

być przykryte, aby nie powodowały podczas transportu zanieczyszczenia i zaśmiecenia 

terenu.  

5. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na 

podstawie zamówienia właściciela nieruchomośc i ,  złożonego do podmiotu 

uprawnionego, z którym podpisał umowę,  zamówienie musi być zrealizowane w okresie 

36 godzin od zgłoszenia.  

6 .  C zęstotliwoś ć  opróżn i a n i a   z   o s adów  ściekowych zbiorników oczyszczalni 

przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji.  

7. Do odbierania odpadów komunalnych niesegregowanych należy używać samochodów 

specjalistycznych, a do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych - samochodów asenizacyjnych, pojazdy, o których mowa wyżej, 

winny być myte codziennie.  

8. Do odbierania odpadów należy  używać  samochodów specjalnie, w tym celu 

przystosowanych i wyposażonych ,  tak  aby  i ch  t ranspor t  n ie  powodował 

zanieczyszczenia i zaśmiecenia terenu.  

9. Zanieczyszczenia, jakie powstają  w wyniku załadunku i transportu odpadów oraz 

nieczystości płynnych pracownicy podmiotu uprawnionego mają obowiązek natychmiast 

usunąć.  

R o z d z i ał  5  

Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów oraz ilości odpadów 

wyselekcjonowanych, do których osiągnięcia zobowiązane są podmioty 

uprawnione  

§ 12. 1. Jednostki wywozowe prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, zobowiązani są  do ich przekazywania do 

miejsca najbliżej położonego od miejsca ich wytworzenia, w którym mogą być poddane 

odzyskowi lub unieszkodliwianiu, w instalacjach spełniających wymagania najlepszej 

dostępnej techniki lub technologu, o której mowa w art. 143 ustawy Prawo ochrony 

środowiska, ujętej w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami.  

2. System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy 

odpadów komunalnych ule-gających biodegradacji kierowanych do składowania:  

3. Obowiązek ten realizują przedsiębiorcy, którzy uzyskają zezwolenie na odbiór odpadów 

od mieszkańców.  

§ 13. Zgodnie z zapisami KPGO i treścią niniejszego Regulaminu, podmioty uprawnione 

są  zobowiązane w kolejnych latach wyselekcjonować  spośród odpadów komunalnych 

biodegradowalnych ilości odpadów podane w § 2 ust. 19.  

R o z d z i ał  6  

Inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami  

§ 14. 1. Gmina zapewnia objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem 

odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, a więc:  

2. Zakłada się zwiększenie ilości zbieranych odpadów metodą selektywną od turystów i 

wczasowiczów.  

3. Gmina podaje do publicznej wiadomości wymagania, jakie muszą  spełniać 

przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwoleń na odbiór odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości; w wymaganiach tych szczegółowo określa, w oparciu o 

niniejszy Regulamin, zasady selekcji odpadów przez właścicieli, zasady ich odbioru oraz 

dalszego postępowania z nimi przez przedsiębiorców.  

4. Gmina wydając zezwolenie na odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości, poprzez 

określenie szczegółowych zasad odbioru i postępowania, zobowiązuje przedsiębiorców 

do odbierania wszystkich odpadów zebranych selektywnie, w tym powstających w 

gospodarstwach domowych, odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów, odpadów budowlanych z 

remontów i odpadów niebezpiecznych.  

R o z d z i ał  7  

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę 

przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem 

terenów przeznaczonych do wspólnego użytku  

§   1 5 .  Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są  zobowiązane do zachowania 

bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub 

uciążliwością  dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do 

użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.  

§ 16. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:  

R o z d z i ał  8  

Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach 

wyłączonych z produkcji rolniczej  

§ 17. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych 

z produkcji rolniczej, oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego na funkcję inną niż rolnicza.  

2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie 

zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:  

3. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, 

zobowiązani są przestrzegać następujących zapisów:  

4. W przypadku wystąpienia konieczności przeniesienia kolonii pszczół  w miejsce 

spełniające wymagania o których mowa w ust. 3 pkt 5, należy dokonać  tego 

przeniesienia we właściwym czasie dostosowanym do stopnia wegetacji kolonii, w taki 

sposób aby zminimalizować ryzyko powstania szkody.  

R o z d z i ał  9  

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania  

§ 18. 1. Wprowadza się obowiązek przeprowadzenia akcji odszczurzania w miesiącach 

marzec i październik każdego roku na terenach nieruchomości.  

2. Obowiązkiem, o którym mowa w ust. 1 obarczeni są właściciele nieruchomości.  

3. W trakcie przeprowadzania deratyzacji obowiązuje zachowanie szczególnej 

ostrożności w obrębie miejsc wyłożenia środków zwalczających gryzonie.  

4. Obowiązkowej deratyzacji podlegają  wszystkie obiekty na terenie gminy: budynki 

mieszkalne, obiekty użyteczności publicznej, zabudowania gospodarcze, sklepy, 

warsztaty, ze szczególnym uwzględnieniem korytarzy piwnicznych, węzłów cieplnych, 

studni urządzeń kanalizacji sanitarnej itp.  

5. Deratyzacja powinna być  poprzedzona akcją sanitarno-porządkową,  mającą  na celu 

przegląd nieruchomości pod kątem jej niedostępności dla szczurów.  

6. Informacja o deratyzacji będzie podawana w formie obwieszczenia wójta gminy.  

R o z d z i ał  1 0 

Postanowienia końcowe  

§ 19. 1. Gmina Gościno tworzy odpowiednie warunki do utrzymania czystości i porządku 

poprzez:  

2. W przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązków, o których mowa w regulaminie 

Wójt Gminy wydaje decyzję  nakazującą  wykonanie ww. obowiązku. Decyzja, o której 

mowa w zdaniu poprzedzającym podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 

czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005r. Nr 229 

poz.1954 j.t.z późn. zm.).  

3. Właściciele nieruchomości i inne osoby nie wykonujące obowiązków określonych w 

regulaminie podlegają  karze grzywny. Postępowanie w sprawach, o których mowa w 

zdaniu poprzedzającym toczy się  według przepisów postępowania w sprawach o 

wykroczenie.  

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gościno.  

§ 21. Traci moc uchwała Nr XXXV/249/06 Rady Gminy Gościno z dnia 9 lutego 2006 r. w 

sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gościno.  

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

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.  

1) wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości;

2) rodzaje i minimalną pojemnością urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów

komunalnych; 

3) częstotliwoś ć  i sposób pozbywania się  odpadów komunalnych i nieczystości

ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku

publicznego; 

4) maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów; 

5) inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami;

6) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe;

7) wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach

wyłączonych z produkcji rolniczej; 

8) wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej

przeprowadzania. 

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu

czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236 poz.2008 j.t. z późn. zm.); 

2) ustawie o odpadach - należy przez to rozumieć  ustawę z dnia z dnia 27 kwietnia

2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2007r. Nr 39 poz.251 j.t. z późn. zm.); 

3) ustawie o drogach publicznych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 marca

1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19 poz.115 j.t. z późn. zm.); 

4) ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków -

należy przez to rozumieć  ustawę  z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr 123

poz.858 j.t. z późn. zm.); 

5) Prawo wodne - należy przez to rozumieć  ustawę  z dnia 18 lipca 2001r. Prawo

wodne (Dz.U. z 2005r. Nr 239 poz.2019 j.t. z późn. zm.); 

6) Prawo ochrony środowiska - należy przez to rozumieć  ustawę z dnia 27 kwietnia

2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2008r. Nr 25 poz.150 j.t. z późn. zm.); 

7) ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - należy przez to

rozumieć ustawę o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca

2005 r. (Dz. U. 180 poz. 1495 z późn. zm.); 

8) ustawie o bateriach i akumulatorach – należy przez to rozumieć  ustawę z dnia 24

kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. 79 poz. 666), 

9) ustawie o ochronie zwierząt - należy przez to rozumieć  ustawę z dnia 21 sierpnia

1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003r. Nr 106 poz.1002 j.t. z późn. zm.); 

10) ustawie o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich - należy przez to

rozumieć ustawę z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.U.07.133.921 z późn. zm.); 

11) Prawo budowlane - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (Dz.U.06.156.1118 j.t. z późn. zm); 

12) nieruchomośc i  - 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; 

13) właścicielu nieruchomośc i  - należy przez to rozumieć  właściciela, a także

współwłaściciela, użytkowników wieczystych, jednostkę  organizacyjną  i osobę

posiadającą  nieruchomość  w zarządzie lub użytkowaniu, a także inny podmiot

władający nieruchomością,  również  wykonawcę  robót budowlanych oraz

przedsiębiorstwo komunikacji dla przystanków i dworców, a także osobę

sprawującą zarząd nad nieruchomością wspólną w rozumieniu przepisów ustawy z

dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 j.t. z

późn. zm.) lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany; 

14) umowach - należy przez to rozumieć  umowy, rozumiane zgodnie z treścią art. 6

ust. 1 ustawy, podpisane z podmiotem uprawnionym przez właścicieli

nieruchomości; 

15) górnych stawkach opłat - należy przez to rozumieć  zgodne z treścią art. 6 ust. 2

ustawy górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi,

podmiotów uprawnionych, w zakresie pozbywania się  zebranych na terenie

nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych; 

16) Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (dalej: KPGO) - należy rozumieć przez to

dokument przyjęty przez Radę Ministrów zgodnie z treścią art. 14 ust. 4 ustawy z

dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.07.39.251 j.t. z późn. zm.) i ogłoszony

w Monitorze Polskim z 2006r., Nr 90 poz.946 z dnia 29 grudnia 2006r., 

17) stawkach opłat  - należy rozumieć  przez to wysokość  opłat uiszczanych przez

właściciela nieruchomości, podmiotowi uprawnionemu za odbiór odpadów

komunalnych, przeliczonych na jedną zamieszkałą osobę w skali roku i miesiąca,

których wysokość skalkulowana jest z uwzględnieniem: ilości wytwarzanych przez

jedną  osobę  odpadów, kosztów ich odbioru, transportu, selekcji, odzysku,

recyklingu, kompostowania, składowania, spalania i innych form unieszkodliwiania

odpadów, nie wyłączając kosztów budowy instalacji, urządzeń i obiektów, kosztów

ich eksploatacji, zamknięcia, likwidacji, rekultywacji, monitoringu, dozorowania

oraz ewentualnych odszkodowań  wynikłych faktu realizacji obiektu lub kosztów

zabezpieczenia roszczeń; podmiot uprawniony zobowiązany jest do pomniejszania

stawek opłat o wpływy uzyskiwane z opłat produktowych z wojewódzkiego funduszu

ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wpływy uzyskane na mocy umów

podpisanych z organizacjami odzysku, wpływy uzyskane ze sprzedaży niektórych

surowców wtórnych oraz wpływy uzyskane od samorządu z tytułu dopłat do

selektywnej zbiórki i odbioru; ilość odpadów wytwarzanych w przeciągu roku przez

jedną osobę; 

18) zniżkach w opłatach - należy przez to rozumieć,  zgodne z treścią  art. 6 ust. 4

ustawy, zniżki, w stosunku do górnych stawek opłat, udzielane w roku następnym,

właścicielom nieruchomości, w zamian za zebrane i odebrane odpady w sposób

selektywny w roku poprzednim; wielkoś ć  zniżek określa rada gminy w drodze

uchwały; 

19) poziomach selekcji - należy przez to rozumieć,  ilość  - zgodnie z docelowymi

zapisami KPGO - odbieranych od jednej osoby następujących odpadów: 

a) organicznych w roku 2010 – 23,5kg z tendencją  spadkową  o 5% w latach

następnych 

b) opakowań  z papierem, tekturą  tekstyliami i metalami w roku 2010 – 25,5kg bez

zmian w latach następnych. 

c) odpadów wielkogabarytowych rocznie na poziomie 20kg.

d) odpadów budowlanych w roku 2010 -85kg i w 2015r. – 103kg.

e) odpadów niebezpiecznych rocznie do poziomu 3 kg.

20) odpadach komunalnych - należy przez to rozumieć  odpady powstające w

gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów

niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na

swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach

domowych; 

21) odpadach wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć  jeden ze strumieni

odpadów komunalnych wymienionych w KPGO, charakteryzujący się tym, że jego

składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę,  nie mogą  być  umieszczone w

typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych; 

22) odpadach ulegających biodegradacji - należy przez to rozumieć  odpady, które

ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów; 

23) odpadach zielonych - należy przez to rozumieć  frakcję  odpadów ulegających

biodegradacji, powstających w wyniku pielęgnacji i uprawy ogrodów i terenów

zielonych; 

24) odpadach opakowaniowych - należy przez to rozumieć  opakowania z papieru i

tektury, opakowania wielomateriałowe, opakowania z tworzyw sztucznych,

opakowania ze szkła, opakowania z blachy stalowej i opakowania z aluminium,

wymienione w KPGO pośród 18 strumieni składających się na odpady komunalne; 

25) odpadach budowlanych - rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzących z

remontów i budów wymienioną w KPGO pośród 18 strumieni składających się na

odpady komunalne; 

26) odpadach niebezpiecznych - rozumie się  przez to  f rakc ję  odpadów

niebezpiecznych w rozumieniu ustawy o odpadach, wymienioną w KPGO pośród

18 strumieni składających się  na odpady komunalne, a więc np.: baterie,

akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do

impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków,

opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach, opakowania po aerozolach,

zużyte opatrunki; 

27) sprzęcie (elektrycznym i elektronicznym) - należy przez to rozumieć  zgodnie z

ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca 2005 r.

(Dz. U. 180 poz. 1495 z późn. zm.) urządzenia, których prawidłowe działanie jest

uzależn i o n e  o d  d o pły w u  p rądu e lekt rycznego lub od obecnośc i   pó l

elektromagnetycznych oraz mogące służyć do wytwarzania, przesyłu lub pomiaru

prądu elektrycznego lub pól elektromagnetycznych i zaprojektowane do użytku

przy napięciu elektrycznym nieprzekraczającym 1.000 V dla prądu zmiennego

oraz 1.500 V dla prądu stałego, zaliczone do grup sprzętu określonych w

załączniku nr 1 do ustawy; 

28) nieczystościach ciekły c h  - należy przez to rozumieć   ścieki gromadzone

przejściowo w zbiornikach bezodpływowych; 

29) zbiornikach bezodpływowych - należy przez to rozumieć  instalacje i urządzenia

przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstania; 

30) stacjach zlewnych - należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia zlokalizowane

przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków służące do

przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych po-jazdami asenizacyjnymi z

miejsc gromadzenia; 

31) miejscu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych należy przez to

rozumieć zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o odpadach instalację służącą do odzysku

lub unieszkodliwiania w najnowszej technologii, położoną  najbliżej miejsca

wytwarzania odpadów, na obszarze tego województwa, na którym zostały

wytworzone; 

32) podmiotach uprawnionych - należy przez to rozumieć  przedsiębiorstwa będące

gminnymi jednostkami organizacyjnymi lub podmiotami posiadającymi wydane

przez Wójta Gminy, organ wykonawczy jednostki pomocniczej lub organ jednostki

albo podmiotu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

samorządzie gminnym, ważne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie: 

a) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

b) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

c) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

d) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni

zwłok zwierzęcych i ich części; 

33) zabudowie wielorodzinnej - należy przez to rozumieć  zabudowę  budynkami

wielomieszkaniowymi i wielolokalowymi; 

34) chowie zwierząt  - rozumie się  przez to wszelkie formy posiadania zwierząt

gospodarskich bez względu na tytuł  prawny oraz sposób ich utrzymywania i

użytkowania; 

35) zwierzętach domowych - rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające

wraz z  człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu,

utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza w rozumieniu ustawy

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003r. Nr 106 poz.1002 j.t.

z późn. zm.); 

36) zwierzętach gospodarskich - rozumie się przez to zwierzęta utrzymywane w celach

hodowlanych i produkcyjnych; 

37) 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. 

1) wyposażenie nieruchomości w opisane w Rozdziale III urządzenia, służące do

zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim

stanie sanitarnym, porządkowym, technicznym i okresowe dokonywanie dezynfekcji

tych urządzeń; 

2) utrzymywanie w należytym stanie sanitarnym altan oraz innych pomieszczeń,

mieszczących urządzenia na odpady; 

3) prowadzenie w opisanym w § 5. ust. 9 zakresie selektywnego zbierania i

przekazywania do odbioru poszczególnych strumieni odpadów komunalnych; 

4) przekazanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych

podmiotowi uprawnionemu do odbioru; 

5) selektywne zbieranie odpadów innych niż  komunalne, powstających na terenie

nieruchomości w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej, np. medycznych,

weterynaryjnych, i postępowanie z nimi zgodnie z zasadami przewidzianymi w

ustawie o odpadach; 

6) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości odpadów budowlanych i resztek

materiałów budowlanych, powstałych w wyniku remontu i modernizacji lokali i

budynków do specjalnie do tego celu przeznaczonych kontenerów ustawianych

przez uprawnione podmioty na zlecenie właściciela nieruchomości; 

7) bezwzględne przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej

lub, w przypadku, gdy budowa sieci jest technicznie lub ekonomicznie

nieuzasadniona, a fakt ten ma swoje odzwierciedlenie w studium uwarunkowań  i

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowym planie

zagospodarowania przestrzennego, o ile taki został opracowany oraz w wieloletnim

planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,

wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nie-czystości ciekłych lub

przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w

przepisach odrębnych; 

8) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych;

9) utrzymywanie w prawidłowym stanie technicznym posiadanego uzbrojenia

technicznego tj. przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

udrażnianie rynien, rur spustowych łącznie z koszem do czyszczenia i rewizją; 

10) oddzielne gromadzenie ścieków bytowych, gnojówki i gnojowicy;

11) utrzymywanie w prawidłowym stanie technicznym, odmulanie i wykaszanie rowów

odwadniających istniejących przy drogach,  torach i  na terenie innych

nieruchomości będących własnością danego podmiotu; 

12) utrzymywanie czystości na przystankach, torowiskach, w przepustach, i przy

przejściach, pod mostami itp.; 

13) uprzątanie z powierzchni nieruchomości i z wnętrza budynków każdej substancji

lub przedmiotu należących do jednej z kategorii określonych w załączniku nr 1 do

ustawy o odpadach, których posiadacz pozbywa się,  zamierza się pozbyć  lub do

ich pozbycia się jest obowiązany i przekazywanie ich podmiotowi uprawnionemu; 

14) likwidowanie śliskości w okresie mrozów i opadów śnieżnych w miejscach

użyteczności publicznej i chodnikach przy użyc iu  środków wymienionych w

Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. Dz. U. Nr 230,

poz. 1960 w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą  być

używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach; 

15) usuwanie nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych części nieruchomości

użyteczności publicznej; 

16) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wyłącznie w miejscach

dozwolonych, a więc: 

a) na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego tylko pod warunkiem,

że powstając e  ścieki odprowadzane są  do kanalizacji sanitarnej na warunkach

określonych przez zarządcę tej kanalizacji lub gromadzone w sposób umożliwiający

ich usunięcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w

szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników

wodnych lub do ziemi, 

b) na terenach służących  do  użytku publicznego tylko w miejscach do tego

przygotowanych i specjalnie oznaczonych; 

17) naprawy, drobne, a więc wymiana kół,  świec zapłonowych, żarówek, uzupełnianie

płynów, regulacje, pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi,

na terenie nieruchomości tylko za zgodą właściciela nieruchomości i tylko wtedy,

gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są

gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami o

utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 

18) stosowanie się  właścicieli zwierząt domowych i gospodarskich do przepisów

rozdziałów VII i VIII niniejszego Regulaminu. 

1) stosowania i składowania środków chemicznych dla usunięc i a  śniegu i lodu,

szkodliwych dla środowiska, a w szczególności dla terenów zieleni oraz zadrzewień;

ponadto obowiązuje całkowity zakaz stosowania środków chemicznych w pobliżu

pomników przyrody i parków wiejskich; 

2) zgarniania śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię;

3) wyprowadzania psów lub innych zwierząt do obiektów użytku publicznego, placówek

handlowych lub gastronomicznych i na teren plaży jeziornej, jeżeli zakaz taki wynika

z wyraźnego oznakowania dokonanego przez właściciela nieruchomości lub podmiot

zarządzający (placówką lub obiektem lub terenem); 

4) zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt;

5) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami

zlewnymi; 

6) indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli

nieruchomości; 

7) wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów,

nieczystości ciekłych i wód opadowych spływających z powierzchni dachów,

podjazdów, itp.; 

8) wprowadzania ścieków bytowych i przemysłowych do urządzeń  sieci kanalizacji

deszczowej a także wprowadzania ścieków deszczowych i wód drenażowych do

kanalizacji sanitarnej oraz wprowadzania do wszystkich urządzeń  kanalizacyjnych

odpadów stałych, czego konsekwencją  jest zmniejszanie przepustowości kanałów

odpadów płynnych niemieszających się z wodą, substancji palnych i wybuchowych,

substancji żrących, od-padów z hodowli zwierząt  o raz  ścieków zawierających

drobnoustroje chorobotwórcze - zgodnie z ustawą  o zbiorowym zaopatrzeniu w

wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków; 

1) powinny być  wyposażone w szczelne pokrywy zabezpieczające gromadzone

odpady przed dostępem zwierząt oraz opadów atmosferycznych; 

2) nie powinny powodować uciążliwego hałasu w trakcie ich wytaczania i opróżniania.

1) kosze uliczne o pojemności od 10 do 50 I;

2) pojemniki na odpady o pojemności od 110 I, 120 I, 240 I, 1100 I, KP7-7000 I;

3) worki w sytuacji, gdy warunki atmosferyczne uniemożliwiają  dojazd pojazdów

podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów; 

4) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań  ze szkła, opakowań  z

tworzyw sztucznych, zmieszanych odpadów opakowaniowych o pojemności 1000 I

do 2500 I oraz KP7 - na odpady wielkogabarytowe; 

5) kontenery przeznaczone na odpady budowlane KP-7;

6) kosze na psie odchody.

1) odpady kuchenne ulegające biodegradacji: obecny system gospodarowania

odpadami komunalnymi przy wykorzystaniu istniejącego miejsca odzysku i

unieszkodliwiania zapewnia ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji.

Dopuszcza się  łączne zbieranie odpadów biodegradowalnych ze zmieszanymi

niesegregowanymi odpadami komunalnymi; 

2) odpady opakowaniowe: – w zabudowie jednorodzinnej - składane są do worków na

opakowania, dostarczonych przez podmiot uprawniony i przekazywane w ramach

zawiązanej umowy; odbiór raz w miesiącu, – w zabudowie wielorodzinnej - składane

są  do worków, dostarczonych przez podmiot uprawniony i przekazywane na

bieżąco do Gminnej Zbiornicy Odpadów (GZO), gdy właściciel nieruchomości

podpisał  odrębną  umowę  z podmiotem uprawnionym. Gdy właściciel umowy nie

podpisał,  odpady składane są  do odrębnego pojemnika, w który zarządca

nieruchomości ją wyposażył; odbiór dwa razy w miesiącu; 

3) odpady tekstylne i obuwie zaleca się  gromadzić  do istniejących w przestrzeni

wiejskiej specjalnych pojemnikach ustawionych na terenie osiedli mieszkaniowych

zabudowy wielorodzinnej oraz przy obiektach handlowych; odbiór raz w miesiącu; 

4) sprzęt elektryczny i elektroniczny; zabrania się  umieszczania zużytego sprzętu

łącznie z innymi odpadami; należy organizować  odbiór w oparciu o indywidualne

umowy z podmiotem uprawnionym - w przypadku zabudowy wielorodzinnej,

natomiast w przypadku zabudowy jednorodzinnej należy gromadzić  w

zorganizowanych przez gminę  punktach zbiórki odpadów wielkogabarytowych i

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ponadto zgodnie z art. 42 ustawy

o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym obowiązek odbierania zużytego

sprzętu ciąży na sprzedawcach; 

5) odpady niebezpieczne: – w zabudowie jednorodzinnej zbieranie w odpowiednich do

tego opakowaniach, dostarczonych przez podmiot uprawniony i przekazywane jemu

zgodnie z podpisaną umową;  odbiór raz w miesiącu, – w zabudowie wielorodzinnej

zbieranie w odpowiednich do tego opakowaniach, dostarczonych przez podmiot

uprawniony i przekazywanie uprawnionemu podmiotowi, z którym wytwórca podpisał

odrębną  umowę.  Gdy właściciel umowy nie podpisał,  odpady składane są  do

odrębnego pojemnika, w który zarządca nieruchomości ją wyposażył;  odbiór raz w

miesiącu. Zgodnie z zapisami w planie gospodarki odpadami należy zbierać  do

pojemników rozmieszczonych w: placówkach sprzedaży detalicznej artykułów i

sprzętu gospodarstwa domowego oraz artykułów radiowo-telewizyjnych, placówkach

sprzedaży detalicznej sprzętu oświetleniowego, (zgodnie z art. 42 ustawy o zużytym

sprzęcie elektrycznym i elektronicznym obowiązek odbierania zużytego sprzętu

ciąży na sprzedawcach), w aptekach, szkołach, placówkach sprzedaży detalicznej

paliw płynnych i gazowych, warsztatach samochodowych, punktach wymiany oleju;

zgodnie z ustawą o bateriach i akumulatorach zabrania się umieszczania zużytych

baterii i zużytych akumulatorów razem z innymi odpadami; 

6) odpady wielkogabarytowe; zabrania się umieszczania odpadów wielkogabarytowych

z innymi odpadami; należy organizować odbiór w oparciu o indywidualne umowy z

podmiotem uprawnionym - w przypadku zabudowy wielorodzinnej, natomiast w

przypadku zabudowy jednorodzinnej należy gromadzić  w zorganizowanych przez

gminę  punktach zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu

elektrycznego i elektroniczne-go lub na zgłoszenie, w oparciu o zawarte umowy z

podmiotem uprawnionym; 

7) odpady budowlane są  składane do kontenera otwartego dostarczonego przez

podmiot uprawniony, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu podmiotu

uprawnionego, na miejscu nie utrudniającym korzystania z nieruchomości; odbiór

na zgłoszenie indywidualne. 

1) gmina i prowadzący handlową działalność gospodarczą są zobowiązani ustawić  w

miejscach publicznych, przed sklepami itp., pojemniki przeznaczone na selektywną

zbiórkę  odpadów z zakresu prowadzonej działalności, Pojemniki przeznaczone do

zbiórki selektywnej odpadów w systemie ogólnodostępnym, muszą  posiadać

odpowiednie wyraźne oznaczenia, na jaki surowiec wtórny są przeznaczone. Nowo

dostawiane pojemniki powinny być  dostosowane pod względem wizualnym i

objętościowym do istniejących w najbliższym otoczeniu. Pod względem systemu

odbioru tych odpadów należy pojemniki dostosować do systemu posiadanego przez

firmę, która świadczy odbiór tych odpadów; 

2) miejsca publiczne takie jak drogi publiczne, ciągi handlowo-usługowe, przystanki

komunikacji, parki są  przez właścicieli nieruchomości lub przedsiębiorców

użytkujących tereny komunikacji publicznej obowiązkowo wyposażo n e  w

zamocowane na stałe kosze uliczne, zgodnie z następującymi zasadami: –

rozmieszczenie musi uwzględniać natężenie ruchu ulicznego na drogach, – muszą

być  wykonane z materiałów odpornych na palenie, – wielkoś ć  koszy ulicznych

została określona w § 5 ust. 7 pkt 1, 

3) organizatorzy imprezy masowej są zobowiązani do wyposażenia miejsca, na którym

ona się odbywa, w jeden pojemnik o pojemności 120 I na 20 osób uczestniczących

w imprezie oraz w szalety przenośne w liczbie jeden szalet na 200 osób

uczestniczących w imprezie, organizatorzy są zobowiązani przed imprezą zawrzeć

umowy z podmiotami uprawnionymi posiadającymi aktualne zezwolenie na odbiór i

transport odpadów, celem wyposażenia w kosze i szalety oraz ich opróżnienie i

uprzątnięcie w czasie nie dłuższym niż 12 godzin po zakończeniu imprezy. 

1) opakowania z papieru i tektury – w pojemnikach koloru niebieskiego,

2) opakowania ze szkła – w urządzeniach pojemnikach zielonego,

3) opakowania z tworzyw sztucznych, wielkomateriałowe lub z metali – w pojemnikach

koloru żółtego, 

4) opakowania ulegające biodegradacji – w pojemnikach koloru brązowego,

5) odpady niesegregowane – w pojemnikach z logo odbiorcy,

6) odpady niebezpieczne; baterie i akumulatory - w pojemnikach koloru czerwonego,

Postanowienia niniejszego ustępu nie naruszają  postanowień  §  5  us t .   8   i   9

niniejszego regulaminu. 

§   7 .Zasady rozmieszczania urządzeń  przeznaczonych do zbierania odpadów i

gromadzenia nieczystości płynnych:  

1) podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy

uwzględniać przepisy § 22 i § 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.); 

2) na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi

odpadami należy ustawiać  w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników

podmiotu uprawnionego bez konieczności otwierania wejśc i a  n a  t e r e n

nieruchomośc i  l ub ,  gdy  tak ie j  możliwośc i  n i e  m a ,  n a l eży udostępnić  je

przedsiębiorstwu wywozowemu w dniu odbioru, dopuszcza się także wjazd na teren

nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów

zgromadzonych w pojemnikach; 

3) zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą

być  zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego

podmiotu uprawnionego w celu ich opróżnienia. 

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

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) do pojemników na opakowania szklane zabrania się  wrzucać:  – ceramikę

(porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki), – lustra, – szklane opakowania

farmaceutyczne i chemiczne z pozostałościami zawartośc i ,  – szkło budowlane

(szyby okienne, szkło zbrojone), szyby samochodowe; 

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

zabrudzone tworzywa sztuczne pochodzenia medycznego, – opakowania i butelki

po olejach i smarach, puszki i pojemniki po farbach i lakierach, – opakowania po

środkach chwasto- i owadobójczych; 

4) zabrania się  odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z

obornika do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe; 

5) zabrania się  gromadzenia w zbiornikach bezodpływowych nieczyszczonych

ścieków poprodukcyjnych, ścieków zawierających ropopochodne oraz płynnych

odpadów kuchennych z zakładów zbiorowego żywienia. 

a) w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz w tygodniu,

b) niezależn i e  o d  c zęstotliwośc i   op różniania pojemników i koszy ulicznych

zarządzający obszarem mają  obowiązek nie dopuścić  do przepełnienia koszy

ulicznych i wysypywania odpadów na ziemię; 

c) usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa się według potrzeb jednak nie

rzadziej niż raz w tygodniu; 

d) właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani

opróżniać je z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia i

wylewania na powierzchnię  terenu oraz zagniwania nagromadzonych w nich

ścieków; przyjmuje się,  że pojemnoś ć  zbiorników powinna wystarczyć  na

opróżnianie ich nie częściej niż raz w tygodniu; 

e) właściciele punktów handlowych i usługowych zlokalizowanych poza budynkami są

zobowiązani usuwać odpady codziennie; 

f) organizatorzy imprez masowych zobowiązani są  usuwać  odpady i opróżniać

przenośne toalety oraz usuwać  je w czasie nie dłuższym niż  12 godzin po

zakończeniu imprezy. 

a) do 31 grudnia 2010 r. do nie więcej niż  75% wagowo całkowitej masy odpadów

ulegających biodegradacji, 

b) do 31 grudnia 2013 r. do nie więcej niż 50%,

c) do 31 grudnia 2020 r. do nie więcej niż 35%, w stosunku do masy tych odpadów

wytworzonych w roku 1995, będą  to następujące i lośc i  w  gmin ie :  – 115

kg/osobę/rok w roku 2010, – 76 kg/osobę/rok w roku 2013, – 53 kg/osobę/rok w

roku 2020, przy czym ilość odpadów biodegradowalnych wytworzonych w 1995 r. w

Polsce wg KPGO to 4.380,8 tys. Mg, a w województwie zachodniopomorskim 209,9

tys. Mg. 

a) opakowaniowych,

b) wielkogabarytowych,

c) budowlanych,

d) niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych.

1) w odniesieniu do psów:

a) wyposażenia psa w obrożę,  a w przypadku ras uznawanych za agresywne –

również w kaganiec, 

b) prowadzenie psa na uwięzi a psa rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób

zagrażającego otoczeniu - na uwięzi i w nałożonym kagańcu, 

c) zwolnienie przez właściciela nieruchomośc i  psów ze smyczy na  teren ie

nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w

sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób

trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem, 

2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:

a) stały i skuteczny dozór,

b) niewprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem

obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp.,

postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzy-stających z pomocy psów-

przewodników, 

c) niewprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla

dzieci, plaż,  kąpielisk oraz tereny objęte zakazem na podstawie odrębnych uchwał

rady gminy, 

d) zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach

zielonych do tego prze-znaczonych i specjalnie oznakowanych, w sytuacji, gdy

właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy

ono psów ras uznanych za agresywne, 

e) 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, należy umieszczać  w specjalnie

przygotowanych do tego celu koszach lub jeśli one nie występują w pobliżu mogą

być  deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów;

postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z  psów

przewodników, 

f) niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe,

g) właściwe traktowanie zwierząt domowych zgodnie z art. 5, art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o

ochronie zwierząt, 

h) zgłaszanie do schroniska, faktu zauważenia bezdomnego psa lub zwierzęcia

podejrzanego o wściekliznę; 

3) hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są  spełniać  wymogi ustanowione dla

hodujących zwierzęta gospodarskie na obszarach wyłączonych spod zabudowy; 

4) postanowienia pkt 2 dotyczą  także zwierząt nieudomowionych, utrzymywanych w

charakterze zwierząt domowych. 

1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt

spełniających wymogi Prawa budowlanego; 

2) wszelka uciążliwoś ć  hodowli dla środowiska, w tym emisje będące jej skutkiem

zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona. 

1) przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych;

2) gromadzić  i usuwać  nieczystości, które nie są  obornikiem i gnojówką,  w sposób

przewidziany dla ścieków; 

3) składować  obornik w odległości co najmniej 10 m od linii rozgraniczającej drogi

publicznej, na terenie płaskim wyposażonym w płyty gnojowe w terminie określonym

ustawą,  tak by odcieki  nie mogły przedostawać  się  na teren sąsiednich

nieruchomości; 

4) przeprowadzać  deratyzację  pomieszczeń,  w których prowadzona jest hodowla

zwierząt ,  dwa razy do roku wiosną  i jesienią,  realizowaną  przez podmiot

uprawniony; 

5) pszczoły trzymać  w ulach, ustawionych na obrzeżach w odległości, co najmniej 30

m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły

nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich; w przypadku

gdy ule posadowione są  na nieruchomości stanowiącej współwłasność,  stosunki

pomiędzy współwłaścicielami regulują przepisy ustawy kodeks cywilny. 

1) propagowanie działań mieszkańców Gminy na rzecz ekologii;

2) wydawanie podmiotom gospodarczym zezwoleń na działalność usługową w zakresie

odbierania od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych stały c h  i

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych; 

3) bieżącą kontrolę realizacji przepisów ustawy oraz niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy 

 

 

 

Barbara Koleśnikow 
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UCHWAŁA NR LII/317/10  

RADY GMINY W GOŚCINIE  

z dnia 25 czerwca 2010 r.  

 

w sprawie regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Gościno 

 

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

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591, t.j. 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, 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 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, 

poz. 142, Nr 28 poz. 146) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z 2006r. Nr 144, 

poz. 1042, z 2008r. Nr 223, poz. 1464, z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 79 , poz. 666, Nr 92 

poz. 753, Nr 215, poz. 1664, z 2010r. Nr 47 poz. 278), Rada Gminy Gościno uchwala 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gościno, zwany dalej 

regulaminem, o następującej treści: 

T Y T UŁ  1 .  R E G U L A M I N  U T R Z Y M A N I A  C Z Y S T OŚ C I  I  

P O R ZĄ D K U   

R o z d z i ał  1  

Postanowienia ogólne  

§   1 .  1. Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, mieszkańców oraz osoby 

przebywające czasowo na terenie Gminy Gościno.  

2. Określa się  szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

Gościno a przede wszystkim:  

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:  

R o z d z i ał  2  

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości  

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

nieruchomości poprzez:  

2. Na terenie budowy wykonywanie obowiązków właściciela nieruchomości należy do 

wykonawcy robót budowlanych.  

3. Na terenie wydzielonych krawężnikiem oraz na przystankach komunikacyjnych 

obowiązki uprzątnięcia i pozbycia się  błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń, 

należą do przedsiębiorców użytkujących tereny służące komunikacji publicznej.  

4. Na drogach publicznych obowiązki utrzymania czystości i porządku, a także zbieranie 

i pozbywanie się  odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych 

oraz utrzymanie tych urządzeń  w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i 

technicznym, pozbywanie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych 

z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej należy do 

zarządcy drogi.  

5. Uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, 

jeżeli zarząd drogi pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów na takim 

chodniku, należą do zarządcy drogi.  

6. Na terenach pozostałych obowiązki utrzymania czystości i porządku należą do gminy, 

do obowiązków gminy należy także uprzątnięcie i pozbycie się  błota, śniegu, lodu i 

innych zanieczyszczeń  z chodników, jeżeli gmina pobiera opłaty z tytułu postoju lub 

parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku oraz zbieranie i pozbycie się 

odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych umieszczonych na 

tym chodniku i utrzymanie tych urządzeń  w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym.  

§   4 .  Na terenie gminy, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, 

zabrania się:  

R o z d z i ał  3  

Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości oraz 

na drogach publicznych  

§ 5. 1. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie 

poprzez wyposażenie nieruchomości w pojemniki o odpowiedniej pojemności, 

uwzględniającej rodzaj zabudowy, działalność usługową i częstotliwość pozbywania się 

odpadów, według zasad opisanych w ust. 3.  

2. Pojemniki na odpady powinny być  ustawione w granicach nieruchomości, w miejscu 

dostępnym dla mieszkańców i jednostek wywozowych, na twardej i równej powierzchni, 

zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota, w sposób nie powodujący utrudnień i 

niedogodności dla sąsiadów; należy uwzględniać przepisy § 22 i § 23 Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 

z późn. zm.).  

3. Pojemniki do gromadzenia odpadów muszą  spełniać  techniczne wymogi 

bezpieczeństwa, higieny, ochrony środowiska uzgodnione z podmiotem wywożącym 

odpady; odpady gromadzone w inny sposób nie będą  wywożone; nie dotyczy to 

odpadów przestrzennych.  

4. Właściciel pojemnika odpowiada za utrzymanie go w odpowiednim stanie technicznym 

i sanitarnym.  

5. Pojemniki wymienione w ust. 8 pkt 2:  

6.  Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie 

przez dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale lub 

czasowo przebywających na jej terenie, w taki sposób by opróżnianie było konieczne 

nie częściej niż  raz w tygodniu bez dopuszczenia do przepełnienia; podobnie 

przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi zostać  dostosowana do ilości 

mieszkańców w sposób zapewniający uzyskanie stopnia ich oczyszczania określonego 

w przepisach odrębnych  

7. Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to:  

8. Odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić  w następujący 

sposób:  

§ 6. 1. Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych w miejscach i na drogach publicznych:  

2. Odpady należy gromadzić w pojemnikach:  

§   8 .  Ograniczenia wynikające z konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa i 

właściwej eksploatacji urządzeń  do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorników 

bezodpływowych:  

R o z d z i ał  4  

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości 

ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku 

publicznego  

§  9 .  1.  Właściciele nieruchomości  są  zobowiązani do zawarcia umów z podmiotem 

uprawnionym na odbiór odpadów komunalnych.  

2. Właściciele nieruchomości, które pomimo istniejącej w obrębie posesji sieci kanalizacji 

sanitarnej nie zostały podłączone do tej infrastruktury, zobowiązani są  dokonać 

przyłączenia po uprzednim uzyskaniu warunków technicznych przyłączenia do sieci w 

MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu. Powyższe nie dotyczy właścicieli, którzy wyposażyli 

nieruchomoś ć  w przydomową  oczyszczalnię   ścieków, której parametry i poziom 

oczyszczania odpowiada normom.  

3. Właściciele nieruchomości, które nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej, z uwagi 

na brak tego uzbrojenia, w tym rejonie, są  zobowiązani do podpisania z podmiotem 

uprawnionym, umowy na opróżnianie zbiornika bezodpływowego lub opróżnianie 

osadnika oczyszczalni przydomowej.  

4. Wymieniona wyżej umowa może  b yć  również  podpisana z inną  jednostką 

funkcjonującą w oparciu o ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w 

wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr 123 poz.858 j.t. z późn. 

zm.), jeżeli posiada ona stosowne zezwolenie.  

5. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych rozliczane jest w oparciu o wskazania 

przepływomierza zainstalowanego na stacji zlewnej ścieków dowożonych, gdy brak 

takiego licznika, stosujemy normy, które wynikają  z treści Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm 

zużycia wody (Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 70).  

6. Właściciele nieruchomości zużywający wodę na potrzeby gospodarstwa rolnego lub w 

związku z utrzymywaniem terenów zielonych m in. podlewania ogrodów i innych terenów 

zieleni, w związku z tym nieodprowadzający jej do zbiorników bezodpływowych, powinni 

zainstalować  odrębne liczniki do pomiaru zużycia wody na potrzeby bytowe, w 

przeciwnym razie będą rozliczani w oparciu o wyżej wymienione normy.  

7. Organizator imprezy masowej, nie później niż 30 dni przed planowanym terminem jej 

rozpoczęcia, jest zobowiązany wystąpić  z wnioskiem o opinię  do Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 marca 2009r. o 

bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009r. Nr 62 poz.504).  

§ 10 .  Ustala się  minimalną  częstotliwoś ć  usuwania odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości, zgodnie z umowami określonymi z przedsiębiorstwami:  

§ 11.  1. Odpady komunalne, selekcjonowane i nieselekcjonowane, są  odbierane od 

właścicieli nieruchomości zgodnie z podpisanymi umowami odbioru odpadów 

komunalnych w gminie, bądź na zgłoszenie.  

2. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany umieścić urządzenia wypełnione odpadami 

w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego bez 

konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie 

ma, należy je udostępnić  w dniu odbioru przedsiębiorcy wywozowemu, dopuszcza się 

także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru 

odpadów zgromadzonych w pojemnikach.  

3. Odpady wielkogabarytowe należy wystawić  na chodnik lub ulicę  przed wejściem na 

teren nieruchomości lub na miejsce wyznaczone przez zarządcę  do tego celu w 

zabudowie wielorodzinnej w oparciu o umowę  podpisaną  z podmiotem uprawnionym, 

natomiast w przypadku zabudowy jednorodzinnej należy gromadzić w zorganizowanych 

przez gminę  punktach zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego lub na zgłoszenie, w oparciu o umowę  z podmiotem 

uprawnionym.  

4. Odpady budowlane muszą być  złożone w udostępnionych przez podmiot uprawniony 

kontenerach, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu podmiotu uprawnionego oraz 

nie utrudniającym korzystania z nieruchomości lub wyznaczonym do tego celu przez 

zarządcę  w zabudowie wielorodzinnej Do odbierania tych odpadów można używać 

samochodów przystosowanych do przewozu kontenerów lub skrzyniowych, powinny one 

być przykryte, aby nie powodowały podczas transportu zanieczyszczenia i zaśmiecenia 

terenu.  

5. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na 

podstawie zamówienia właściciela nieruchomośc i ,  złożonego do podmiotu 

uprawnionego, z którym podpisał umowę,  zamówienie musi być zrealizowane w okresie 

36 godzin od zgłoszenia.  

6 .  C zęstotliwoś ć  opróżn i a n i a   z   o s adów  ściekowych zbiorników oczyszczalni 

przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji.  

7. Do odbierania odpadów komunalnych niesegregowanych należy używać samochodów 

specjalistycznych, a do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych - samochodów asenizacyjnych, pojazdy, o których mowa wyżej, 

winny być myte codziennie.  

8. Do odbierania odpadów należy  używać  samochodów specjalnie, w tym celu 

przystosowanych i wyposażonych ,  tak  aby  i ch  t ranspor t  n ie  powodował 

zanieczyszczenia i zaśmiecenia terenu.  

9. Zanieczyszczenia, jakie powstają  w wyniku załadunku i transportu odpadów oraz 

nieczystości płynnych pracownicy podmiotu uprawnionego mają obowiązek natychmiast 

usunąć.  

R o z d z i ał  5  

Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów oraz ilości odpadów 

wyselekcjonowanych, do których osiągnięcia zobowiązane są podmioty 

uprawnione  

§ 12. 1. Jednostki wywozowe prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, zobowiązani są  do ich przekazywania do 

miejsca najbliżej położonego od miejsca ich wytworzenia, w którym mogą być poddane 

odzyskowi lub unieszkodliwianiu, w instalacjach spełniających wymagania najlepszej 

dostępnej techniki lub technologu, o której mowa w art. 143 ustawy Prawo ochrony 

środowiska, ujętej w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami.  

2. System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy 

odpadów komunalnych ule-gających biodegradacji kierowanych do składowania:  

3. Obowiązek ten realizują przedsiębiorcy, którzy uzyskają zezwolenie na odbiór odpadów 

od mieszkańców.  

§ 13. Zgodnie z zapisami KPGO i treścią niniejszego Regulaminu, podmioty uprawnione 

są  zobowiązane w kolejnych latach wyselekcjonować  spośród odpadów komunalnych 

biodegradowalnych ilości odpadów podane w § 2 ust. 19.  

R o z d z i ał  6  

Inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami  

§ 14. 1. Gmina zapewnia objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem 

odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, a więc:  

2. Zakłada się zwiększenie ilości zbieranych odpadów metodą selektywną od turystów i 

wczasowiczów.  

3. Gmina podaje do publicznej wiadomości wymagania, jakie muszą  spełniać 

przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwoleń na odbiór odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości; w wymaganiach tych szczegółowo określa, w oparciu o 

niniejszy Regulamin, zasady selekcji odpadów przez właścicieli, zasady ich odbioru oraz 

dalszego postępowania z nimi przez przedsiębiorców.  

4. Gmina wydając zezwolenie na odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości, poprzez 

określenie szczegółowych zasad odbioru i postępowania, zobowiązuje przedsiębiorców 

do odbierania wszystkich odpadów zebranych selektywnie, w tym powstających w 

gospodarstwach domowych, odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów, odpadów budowlanych z 

remontów i odpadów niebezpiecznych.  

R o z d z i ał  7  

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę 

przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem 

terenów przeznaczonych do wspólnego użytku  

§   1 5 .  Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są  zobowiązane do zachowania 

bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub 

uciążliwością  dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do 

użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.  

§ 16. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:  

R o z d z i ał  8  

Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach 

wyłączonych z produkcji rolniczej  

§ 17. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych 

z produkcji rolniczej, oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego na funkcję inną niż rolnicza.  

2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie 

zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:  

3. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, 

zobowiązani są przestrzegać następujących zapisów:  

4. W przypadku wystąpienia konieczności przeniesienia kolonii pszczół  w miejsce 

spełniające wymagania o których mowa w ust. 3 pkt 5, należy dokonać  tego 

przeniesienia we właściwym czasie dostosowanym do stopnia wegetacji kolonii, w taki 

sposób aby zminimalizować ryzyko powstania szkody.  

R o z d z i ał  9  

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania  

§ 18. 1. Wprowadza się obowiązek przeprowadzenia akcji odszczurzania w miesiącach 

marzec i październik każdego roku na terenach nieruchomości.  

2. Obowiązkiem, o którym mowa w ust. 1 obarczeni są właściciele nieruchomości.  

3. W trakcie przeprowadzania deratyzacji obowiązuje zachowanie szczególnej 

ostrożności w obrębie miejsc wyłożenia środków zwalczających gryzonie.  

4. Obowiązkowej deratyzacji podlegają  wszystkie obiekty na terenie gminy: budynki 

mieszkalne, obiekty użyteczności publicznej, zabudowania gospodarcze, sklepy, 

warsztaty, ze szczególnym uwzględnieniem korytarzy piwnicznych, węzłów cieplnych, 

studni urządzeń kanalizacji sanitarnej itp.  

5. Deratyzacja powinna być  poprzedzona akcją sanitarno-porządkową,  mającą  na celu 

przegląd nieruchomości pod kątem jej niedostępności dla szczurów.  

6. Informacja o deratyzacji będzie podawana w formie obwieszczenia wójta gminy.  

R o z d z i ał  1 0 

Postanowienia końcowe  

§ 19. 1. Gmina Gościno tworzy odpowiednie warunki do utrzymania czystości i porządku 

poprzez:  

2. W przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązków, o których mowa w regulaminie 

Wójt Gminy wydaje decyzję  nakazującą  wykonanie ww. obowiązku. Decyzja, o której 

mowa w zdaniu poprzedzającym podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 

czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005r. Nr 229 

poz.1954 j.t.z późn. zm.).  

3. Właściciele nieruchomości i inne osoby nie wykonujące obowiązków określonych w 

regulaminie podlegają  karze grzywny. Postępowanie w sprawach, o których mowa w 

zdaniu poprzedzającym toczy się  według przepisów postępowania w sprawach o 

wykroczenie.  

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gościno.  

§ 21. Traci moc uchwała Nr XXXV/249/06 Rady Gminy Gościno z dnia 9 lutego 2006 r. w 

sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gościno.  

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

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.  

1) wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości;

2) rodzaje i minimalną pojemnością urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów

komunalnych; 

3) częstotliwoś ć  i sposób pozbywania się  odpadów komunalnych i nieczystości

ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku

publicznego; 

4) maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów; 

5) inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami;

6) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe;

7) wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach

wyłączonych z produkcji rolniczej; 

8) wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej

przeprowadzania. 

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu

czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236 poz.2008 j.t. z późn. zm.); 

2) ustawie o odpadach - należy przez to rozumieć  ustawę z dnia z dnia 27 kwietnia

2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2007r. Nr 39 poz.251 j.t. z późn. zm.); 

3) ustawie o drogach publicznych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 marca

1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19 poz.115 j.t. z późn. zm.); 

4) ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków -

należy przez to rozumieć  ustawę  z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr 123

poz.858 j.t. z późn. zm.); 

5) Prawo wodne - należy przez to rozumieć  ustawę  z dnia 18 lipca 2001r. Prawo

wodne (Dz.U. z 2005r. Nr 239 poz.2019 j.t. z późn. zm.); 

6) Prawo ochrony środowiska - należy przez to rozumieć  ustawę z dnia 27 kwietnia

2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2008r. Nr 25 poz.150 j.t. z późn. zm.); 

7) ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - należy przez to

rozumieć ustawę o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca

2005 r. (Dz. U. 180 poz. 1495 z późn. zm.); 

8) ustawie o bateriach i akumulatorach – należy przez to rozumieć  ustawę z dnia 24

kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. 79 poz. 666), 

9) ustawie o ochronie zwierząt - należy przez to rozumieć  ustawę z dnia 21 sierpnia

1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003r. Nr 106 poz.1002 j.t. z późn. zm.); 

10) ustawie o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich - należy przez to

rozumieć ustawę z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.U.07.133.921 z późn. zm.); 

11) Prawo budowlane - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (Dz.U.06.156.1118 j.t. z późn. zm); 

12) nieruchomośc i  - 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; 

13) właścicielu nieruchomośc i  - należy przez to rozumieć  właściciela, a także

współwłaściciela, użytkowników wieczystych, jednostkę  organizacyjną  i osobę

posiadającą  nieruchomość  w zarządzie lub użytkowaniu, a także inny podmiot

władający nieruchomością,  również  wykonawcę  robót budowlanych oraz

przedsiębiorstwo komunikacji dla przystanków i dworców, a także osobę

sprawującą zarząd nad nieruchomością wspólną w rozumieniu przepisów ustawy z

dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 j.t. z

późn. zm.) lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany; 

14) umowach - należy przez to rozumieć  umowy, rozumiane zgodnie z treścią art. 6

ust. 1 ustawy, podpisane z podmiotem uprawnionym przez właścicieli

nieruchomości; 

15) górnych stawkach opłat - należy przez to rozumieć  zgodne z treścią art. 6 ust. 2

ustawy górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi,

podmiotów uprawnionych, w zakresie pozbywania się  zebranych na terenie

nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych; 

16) Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (dalej: KPGO) - należy rozumieć przez to

dokument przyjęty przez Radę Ministrów zgodnie z treścią art. 14 ust. 4 ustawy z

dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.07.39.251 j.t. z późn. zm.) i ogłoszony

w Monitorze Polskim z 2006r., Nr 90 poz.946 z dnia 29 grudnia 2006r., 

17) stawkach opłat  - należy rozumieć  przez to wysokość  opłat uiszczanych przez

właściciela nieruchomości, podmiotowi uprawnionemu za odbiór odpadów

komunalnych, przeliczonych na jedną zamieszkałą osobę w skali roku i miesiąca,

których wysokość skalkulowana jest z uwzględnieniem: ilości wytwarzanych przez

jedną  osobę  odpadów, kosztów ich odbioru, transportu, selekcji, odzysku,

recyklingu, kompostowania, składowania, spalania i innych form unieszkodliwiania

odpadów, nie wyłączając kosztów budowy instalacji, urządzeń i obiektów, kosztów

ich eksploatacji, zamknięcia, likwidacji, rekultywacji, monitoringu, dozorowania

oraz ewentualnych odszkodowań  wynikłych faktu realizacji obiektu lub kosztów

zabezpieczenia roszczeń; podmiot uprawniony zobowiązany jest do pomniejszania

stawek opłat o wpływy uzyskiwane z opłat produktowych z wojewódzkiego funduszu

ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wpływy uzyskane na mocy umów

podpisanych z organizacjami odzysku, wpływy uzyskane ze sprzedaży niektórych

surowców wtórnych oraz wpływy uzyskane od samorządu z tytułu dopłat do

selektywnej zbiórki i odbioru; ilość odpadów wytwarzanych w przeciągu roku przez

jedną osobę; 

18) zniżkach w opłatach - należy przez to rozumieć,  zgodne z treścią  art. 6 ust. 4

ustawy, zniżki, w stosunku do górnych stawek opłat, udzielane w roku następnym,

właścicielom nieruchomości, w zamian za zebrane i odebrane odpady w sposób

selektywny w roku poprzednim; wielkoś ć  zniżek określa rada gminy w drodze

uchwały; 

19) poziomach selekcji - należy przez to rozumieć,  ilość  - zgodnie z docelowymi

zapisami KPGO - odbieranych od jednej osoby następujących odpadów: 

a) organicznych w roku 2010 – 23,5kg z tendencją  spadkową  o 5% w latach

następnych 

b) opakowań  z papierem, tekturą  tekstyliami i metalami w roku 2010 – 25,5kg bez

zmian w latach następnych. 

c) odpadów wielkogabarytowych rocznie na poziomie 20kg.

d) odpadów budowlanych w roku 2010 -85kg i w 2015r. – 103kg.

e) odpadów niebezpiecznych rocznie do poziomu 3 kg.

20) odpadach komunalnych - należy przez to rozumieć  odpady powstające w

gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów

niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na

swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach

domowych; 

21) odpadach wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć  jeden ze strumieni

odpadów komunalnych wymienionych w KPGO, charakteryzujący się tym, że jego

składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę,  nie mogą  być  umieszczone w

typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych; 

22) odpadach ulegających biodegradacji - należy przez to rozumieć  odpady, które

ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów; 

23) odpadach zielonych - należy przez to rozumieć  frakcję  odpadów ulegających

biodegradacji, powstających w wyniku pielęgnacji i uprawy ogrodów i terenów

zielonych; 

24) odpadach opakowaniowych - należy przez to rozumieć  opakowania z papieru i

tektury, opakowania wielomateriałowe, opakowania z tworzyw sztucznych,

opakowania ze szkła, opakowania z blachy stalowej i opakowania z aluminium,

wymienione w KPGO pośród 18 strumieni składających się na odpady komunalne; 

25) odpadach budowlanych - rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzących z

remontów i budów wymienioną w KPGO pośród 18 strumieni składających się na

odpady komunalne; 

26) odpadach niebezpiecznych - rozumie się  przez to  f rakc ję  odpadów

niebezpiecznych w rozumieniu ustawy o odpadach, wymienioną w KPGO pośród

18 strumieni składających się  na odpady komunalne, a więc np.: baterie,

akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do

impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków,

opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach, opakowania po aerozolach,

zużyte opatrunki; 

27) sprzęcie (elektrycznym i elektronicznym) - należy przez to rozumieć  zgodnie z

ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca 2005 r.

(Dz. U. 180 poz. 1495 z późn. zm.) urządzenia, których prawidłowe działanie jest

uzależn i o n e  o d  d o pły w u  p rądu e lekt rycznego lub od obecnośc i   pó l

elektromagnetycznych oraz mogące służyć do wytwarzania, przesyłu lub pomiaru

prądu elektrycznego lub pól elektromagnetycznych i zaprojektowane do użytku

przy napięciu elektrycznym nieprzekraczającym 1.000 V dla prądu zmiennego

oraz 1.500 V dla prądu stałego, zaliczone do grup sprzętu określonych w

załączniku nr 1 do ustawy; 

28) nieczystościach ciekły c h  - należy przez to rozumieć   ścieki gromadzone

przejściowo w zbiornikach bezodpływowych; 

29) zbiornikach bezodpływowych - należy przez to rozumieć  instalacje i urządzenia

przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstania; 

30) stacjach zlewnych - należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia zlokalizowane

przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków służące do

przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych po-jazdami asenizacyjnymi z

miejsc gromadzenia; 

31) miejscu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych należy przez to

rozumieć zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o odpadach instalację służącą do odzysku

lub unieszkodliwiania w najnowszej technologii, położoną  najbliżej miejsca

wytwarzania odpadów, na obszarze tego województwa, na którym zostały

wytworzone; 

32) podmiotach uprawnionych - należy przez to rozumieć  przedsiębiorstwa będące

gminnymi jednostkami organizacyjnymi lub podmiotami posiadającymi wydane

przez Wójta Gminy, organ wykonawczy jednostki pomocniczej lub organ jednostki

albo podmiotu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

samorządzie gminnym, ważne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie: 

a) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

b) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

c) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

d) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni

zwłok zwierzęcych i ich części; 

33) zabudowie wielorodzinnej - należy przez to rozumieć  zabudowę  budynkami

wielomieszkaniowymi i wielolokalowymi; 

34) chowie zwierząt  - rozumie się  przez to wszelkie formy posiadania zwierząt

gospodarskich bez względu na tytuł  prawny oraz sposób ich utrzymywania i

użytkowania; 

35) zwierzętach domowych - rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające

wraz z  człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu,

utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza w rozumieniu ustawy

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003r. Nr 106 poz.1002 j.t.

z późn. zm.); 

36) zwierzętach gospodarskich - rozumie się przez to zwierzęta utrzymywane w celach

hodowlanych i produkcyjnych; 

37) 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. 

1) wyposażenie nieruchomości w opisane w Rozdziale III urządzenia, służące do

zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim

stanie sanitarnym, porządkowym, technicznym i okresowe dokonywanie dezynfekcji

tych urządzeń; 

2) utrzymywanie w należytym stanie sanitarnym altan oraz innych pomieszczeń,

mieszczących urządzenia na odpady; 

3) prowadzenie w opisanym w § 5. ust. 9 zakresie selektywnego zbierania i

przekazywania do odbioru poszczególnych strumieni odpadów komunalnych; 

4) przekazanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych

podmiotowi uprawnionemu do odbioru; 

5) selektywne zbieranie odpadów innych niż  komunalne, powstających na terenie

nieruchomości w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej, np. medycznych,

weterynaryjnych, i postępowanie z nimi zgodnie z zasadami przewidzianymi w

ustawie o odpadach; 

6) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości odpadów budowlanych i resztek

materiałów budowlanych, powstałych w wyniku remontu i modernizacji lokali i

budynków do specjalnie do tego celu przeznaczonych kontenerów ustawianych

przez uprawnione podmioty na zlecenie właściciela nieruchomości; 

7) bezwzględne przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej

lub, w przypadku, gdy budowa sieci jest technicznie lub ekonomicznie

nieuzasadniona, a fakt ten ma swoje odzwierciedlenie w studium uwarunkowań  i

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowym planie

zagospodarowania przestrzennego, o ile taki został opracowany oraz w wieloletnim

planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,

wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nie-czystości ciekłych lub

przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w

przepisach odrębnych; 

8) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych;

9) utrzymywanie w prawidłowym stanie technicznym posiadanego uzbrojenia

technicznego tj. przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

udrażnianie rynien, rur spustowych łącznie z koszem do czyszczenia i rewizją; 

10) oddzielne gromadzenie ścieków bytowych, gnojówki i gnojowicy;

11) utrzymywanie w prawidłowym stanie technicznym, odmulanie i wykaszanie rowów

odwadniających istniejących przy drogach,  torach i  na terenie innych

nieruchomości będących własnością danego podmiotu; 

12) utrzymywanie czystości na przystankach, torowiskach, w przepustach, i przy

przejściach, pod mostami itp.; 

13) uprzątanie z powierzchni nieruchomości i z wnętrza budynków każdej substancji

lub przedmiotu należących do jednej z kategorii określonych w załączniku nr 1 do

ustawy o odpadach, których posiadacz pozbywa się,  zamierza się pozbyć  lub do

ich pozbycia się jest obowiązany i przekazywanie ich podmiotowi uprawnionemu; 

14) likwidowanie śliskości w okresie mrozów i opadów śnieżnych w miejscach

użyteczności publicznej i chodnikach przy użyc iu  środków wymienionych w

Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. Dz. U. Nr 230,

poz. 1960 w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą  być

używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach; 

15) usuwanie nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych części nieruchomości

użyteczności publicznej; 

16) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wyłącznie w miejscach

dozwolonych, a więc: 

a) na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego tylko pod warunkiem,

że powstając e  ścieki odprowadzane są  do kanalizacji sanitarnej na warunkach

określonych przez zarządcę tej kanalizacji lub gromadzone w sposób umożliwiający

ich usunięcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w

szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników

wodnych lub do ziemi, 

b) na terenach służących  do  użytku publicznego tylko w miejscach do tego

przygotowanych i specjalnie oznaczonych; 

17) naprawy, drobne, a więc wymiana kół,  świec zapłonowych, żarówek, uzupełnianie

płynów, regulacje, pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi,

na terenie nieruchomości tylko za zgodą właściciela nieruchomości i tylko wtedy,

gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są

gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami o

utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 

18) stosowanie się  właścicieli zwierząt domowych i gospodarskich do przepisów

rozdziałów VII i VIII niniejszego Regulaminu. 

1) stosowania i składowania środków chemicznych dla usunięc i a  śniegu i lodu,

szkodliwych dla środowiska, a w szczególności dla terenów zieleni oraz zadrzewień;

ponadto obowiązuje całkowity zakaz stosowania środków chemicznych w pobliżu

pomników przyrody i parków wiejskich; 

2) zgarniania śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię;

3) wyprowadzania psów lub innych zwierząt do obiektów użytku publicznego, placówek

handlowych lub gastronomicznych i na teren plaży jeziornej, jeżeli zakaz taki wynika

z wyraźnego oznakowania dokonanego przez właściciela nieruchomości lub podmiot

zarządzający (placówką lub obiektem lub terenem); 

4) zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt;

5) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami

zlewnymi; 

6) indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli

nieruchomości; 

7) wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów,

nieczystości ciekłych i wód opadowych spływających z powierzchni dachów,

podjazdów, itp.; 

8) wprowadzania ścieków bytowych i przemysłowych do urządzeń  sieci kanalizacji

deszczowej a także wprowadzania ścieków deszczowych i wód drenażowych do

kanalizacji sanitarnej oraz wprowadzania do wszystkich urządzeń  kanalizacyjnych

odpadów stałych, czego konsekwencją  jest zmniejszanie przepustowości kanałów

odpadów płynnych niemieszających się z wodą, substancji palnych i wybuchowych,

substancji żrących, od-padów z hodowli zwierząt  o raz  ścieków zawierających

drobnoustroje chorobotwórcze - zgodnie z ustawą  o zbiorowym zaopatrzeniu w

wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków; 

1) powinny być  wyposażone w szczelne pokrywy zabezpieczające gromadzone

odpady przed dostępem zwierząt oraz opadów atmosferycznych; 

2) nie powinny powodować uciążliwego hałasu w trakcie ich wytaczania i opróżniania.

1) kosze uliczne o pojemności od 10 do 50 I;

2) pojemniki na odpady o pojemności od 110 I, 120 I, 240 I, 1100 I, KP7-7000 I;

3) worki w sytuacji, gdy warunki atmosferyczne uniemożliwiają  dojazd pojazdów

podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów; 

4) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań  ze szkła, opakowań  z

tworzyw sztucznych, zmieszanych odpadów opakowaniowych o pojemności 1000 I

do 2500 I oraz KP7 - na odpady wielkogabarytowe; 

5) kontenery przeznaczone na odpady budowlane KP-7;

6) kosze na psie odchody.

1) odpady kuchenne ulegające biodegradacji: obecny system gospodarowania

odpadami komunalnymi przy wykorzystaniu istniejącego miejsca odzysku i

unieszkodliwiania zapewnia ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji.

Dopuszcza się  łączne zbieranie odpadów biodegradowalnych ze zmieszanymi

niesegregowanymi odpadami komunalnymi; 

2) odpady opakowaniowe: – w zabudowie jednorodzinnej - składane są do worków na

opakowania, dostarczonych przez podmiot uprawniony i przekazywane w ramach

zawiązanej umowy; odbiór raz w miesiącu, – w zabudowie wielorodzinnej - składane

są  do worków, dostarczonych przez podmiot uprawniony i przekazywane na

bieżąco do Gminnej Zbiornicy Odpadów (GZO), gdy właściciel nieruchomości

podpisał  odrębną  umowę  z podmiotem uprawnionym. Gdy właściciel umowy nie

podpisał,  odpady składane są  do odrębnego pojemnika, w który zarządca

nieruchomości ją wyposażył; odbiór dwa razy w miesiącu; 

3) odpady tekstylne i obuwie zaleca się  gromadzić  do istniejących w przestrzeni

wiejskiej specjalnych pojemnikach ustawionych na terenie osiedli mieszkaniowych

zabudowy wielorodzinnej oraz przy obiektach handlowych; odbiór raz w miesiącu; 

4) sprzęt elektryczny i elektroniczny; zabrania się  umieszczania zużytego sprzętu

łącznie z innymi odpadami; należy organizować  odbiór w oparciu o indywidualne

umowy z podmiotem uprawnionym - w przypadku zabudowy wielorodzinnej,

natomiast w przypadku zabudowy jednorodzinnej należy gromadzić  w

zorganizowanych przez gminę  punktach zbiórki odpadów wielkogabarytowych i

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ponadto zgodnie z art. 42 ustawy

o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym obowiązek odbierania zużytego

sprzętu ciąży na sprzedawcach; 

5) odpady niebezpieczne: – w zabudowie jednorodzinnej zbieranie w odpowiednich do

tego opakowaniach, dostarczonych przez podmiot uprawniony i przekazywane jemu

zgodnie z podpisaną umową;  odbiór raz w miesiącu, – w zabudowie wielorodzinnej

zbieranie w odpowiednich do tego opakowaniach, dostarczonych przez podmiot

uprawniony i przekazywanie uprawnionemu podmiotowi, z którym wytwórca podpisał

odrębną  umowę.  Gdy właściciel umowy nie podpisał,  odpady składane są  do

odrębnego pojemnika, w który zarządca nieruchomości ją wyposażył;  odbiór raz w

miesiącu. Zgodnie z zapisami w planie gospodarki odpadami należy zbierać  do

pojemników rozmieszczonych w: placówkach sprzedaży detalicznej artykułów i

sprzętu gospodarstwa domowego oraz artykułów radiowo-telewizyjnych, placówkach

sprzedaży detalicznej sprzętu oświetleniowego, (zgodnie z art. 42 ustawy o zużytym

sprzęcie elektrycznym i elektronicznym obowiązek odbierania zużytego sprzętu

ciąży na sprzedawcach), w aptekach, szkołach, placówkach sprzedaży detalicznej

paliw płynnych i gazowych, warsztatach samochodowych, punktach wymiany oleju;

zgodnie z ustawą o bateriach i akumulatorach zabrania się umieszczania zużytych

baterii i zużytych akumulatorów razem z innymi odpadami; 

6) odpady wielkogabarytowe; zabrania się umieszczania odpadów wielkogabarytowych

z innymi odpadami; należy organizować odbiór w oparciu o indywidualne umowy z

podmiotem uprawnionym - w przypadku zabudowy wielorodzinnej, natomiast w

przypadku zabudowy jednorodzinnej należy gromadzić  w zorganizowanych przez

gminę  punktach zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu

elektrycznego i elektroniczne-go lub na zgłoszenie, w oparciu o zawarte umowy z

podmiotem uprawnionym; 

7) odpady budowlane są  składane do kontenera otwartego dostarczonego przez

podmiot uprawniony, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu podmiotu

uprawnionego, na miejscu nie utrudniającym korzystania z nieruchomości; odbiór

na zgłoszenie indywidualne. 

1) gmina i prowadzący handlową działalność gospodarczą są zobowiązani ustawić  w

miejscach publicznych, przed sklepami itp., pojemniki przeznaczone na selektywną

zbiórkę  odpadów z zakresu prowadzonej działalności, Pojemniki przeznaczone do

zbiórki selektywnej odpadów w systemie ogólnodostępnym, muszą  posiadać

odpowiednie wyraźne oznaczenia, na jaki surowiec wtórny są przeznaczone. Nowo

dostawiane pojemniki powinny być  dostosowane pod względem wizualnym i

objętościowym do istniejących w najbliższym otoczeniu. Pod względem systemu

odbioru tych odpadów należy pojemniki dostosować do systemu posiadanego przez

firmę, która świadczy odbiór tych odpadów; 

2) miejsca publiczne takie jak drogi publiczne, ciągi handlowo-usługowe, przystanki

komunikacji, parki są  przez właścicieli nieruchomości lub przedsiębiorców

użytkujących tereny komunikacji publicznej obowiązkowo wyposażo n e  w

zamocowane na stałe kosze uliczne, zgodnie z następującymi zasadami: –

rozmieszczenie musi uwzględniać natężenie ruchu ulicznego na drogach, – muszą

być  wykonane z materiałów odpornych na palenie, – wielkoś ć  koszy ulicznych

została określona w § 5 ust. 7 pkt 1, 

3) organizatorzy imprezy masowej są zobowiązani do wyposażenia miejsca, na którym

ona się odbywa, w jeden pojemnik o pojemności 120 I na 20 osób uczestniczących

w imprezie oraz w szalety przenośne w liczbie jeden szalet na 200 osób

uczestniczących w imprezie, organizatorzy są zobowiązani przed imprezą zawrzeć

umowy z podmiotami uprawnionymi posiadającymi aktualne zezwolenie na odbiór i

transport odpadów, celem wyposażenia w kosze i szalety oraz ich opróżnienie i

uprzątnięcie w czasie nie dłuższym niż 12 godzin po zakończeniu imprezy. 

1) opakowania z papieru i tektury – w pojemnikach koloru niebieskiego,

2) opakowania ze szkła – w urządzeniach pojemnikach zielonego,

3) opakowania z tworzyw sztucznych, wielkomateriałowe lub z metali – w pojemnikach

koloru żółtego, 

4) opakowania ulegające biodegradacji – w pojemnikach koloru brązowego,

5) odpady niesegregowane – w pojemnikach z logo odbiorcy,

6) odpady niebezpieczne; baterie i akumulatory - w pojemnikach koloru czerwonego,

Postanowienia niniejszego ustępu nie naruszają  postanowień  §  5  us t .   8   i   9

niniejszego regulaminu. 

§   7 .Zasady rozmieszczania urządzeń  przeznaczonych do zbierania odpadów i

gromadzenia nieczystości płynnych:  

1) podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy

uwzględniać przepisy § 22 i § 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.); 

2) na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi

odpadami należy ustawiać  w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników

podmiotu uprawnionego bez konieczności otwierania wejśc i a  n a  t e r e n

nieruchomośc i  l ub ,  gdy  tak ie j  możliwośc i  n i e  m a ,  n a l eży udostępnić  je

przedsiębiorstwu wywozowemu w dniu odbioru, dopuszcza się także wjazd na teren

nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów

zgromadzonych w pojemnikach; 

3) zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą

być  zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego

podmiotu uprawnionego w celu ich opróżnienia. 

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

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) do pojemników na opakowania szklane zabrania się  wrzucać:  – ceramikę

(porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki), – lustra, – szklane opakowania

farmaceutyczne i chemiczne z pozostałościami zawartośc i ,  – szkło budowlane

(szyby okienne, szkło zbrojone), szyby samochodowe; 

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

zabrudzone tworzywa sztuczne pochodzenia medycznego, – opakowania i butelki

po olejach i smarach, puszki i pojemniki po farbach i lakierach, – opakowania po

środkach chwasto- i owadobójczych; 

4) zabrania się  odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z

obornika do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe; 

5) zabrania się  gromadzenia w zbiornikach bezodpływowych nieczyszczonych

ścieków poprodukcyjnych, ścieków zawierających ropopochodne oraz płynnych

odpadów kuchennych z zakładów zbiorowego żywienia. 

a) w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz w tygodniu,

b) niezależn i e  o d  c zęstotliwośc i   op różniania pojemników i koszy ulicznych

zarządzający obszarem mają  obowiązek nie dopuścić  do przepełnienia koszy

ulicznych i wysypywania odpadów na ziemię; 

c) usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa się według potrzeb jednak nie

rzadziej niż raz w tygodniu; 

d) właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani

opróżniać je z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia i

wylewania na powierzchnię  terenu oraz zagniwania nagromadzonych w nich

ścieków; przyjmuje się,  że pojemnoś ć  zbiorników powinna wystarczyć  na

opróżnianie ich nie częściej niż raz w tygodniu; 

e) właściciele punktów handlowych i usługowych zlokalizowanych poza budynkami są

zobowiązani usuwać odpady codziennie; 

f) organizatorzy imprez masowych zobowiązani są  usuwać  odpady i opróżniać

przenośne toalety oraz usuwać  je w czasie nie dłuższym niż  12 godzin po

zakończeniu imprezy. 

a) do 31 grudnia 2010 r. do nie więcej niż  75% wagowo całkowitej masy odpadów

ulegających biodegradacji, 

b) do 31 grudnia 2013 r. do nie więcej niż 50%,

c) do 31 grudnia 2020 r. do nie więcej niż 35%, w stosunku do masy tych odpadów

wytworzonych w roku 1995, będą  to następujące i lośc i  w  gmin ie :  – 115

kg/osobę/rok w roku 2010, – 76 kg/osobę/rok w roku 2013, – 53 kg/osobę/rok w

roku 2020, przy czym ilość odpadów biodegradowalnych wytworzonych w 1995 r. w

Polsce wg KPGO to 4.380,8 tys. Mg, a w województwie zachodniopomorskim 209,9

tys. Mg. 

a) opakowaniowych,

b) wielkogabarytowych,

c) budowlanych,

d) niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych.

1) w odniesieniu do psów:

a) wyposażenia psa w obrożę,  a w przypadku ras uznawanych za agresywne –

również w kaganiec, 

b) prowadzenie psa na uwięzi a psa rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób

zagrażającego otoczeniu - na uwięzi i w nałożonym kagańcu, 

c) zwolnienie przez właściciela nieruchomośc i  psów ze smyczy na  teren ie

nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w

sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób

trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem, 

2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:

a) stały i skuteczny dozór,

b) niewprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem

obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp.,

postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzy-stających z pomocy psów-

przewodników, 

c) niewprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla

dzieci, plaż,  kąpielisk oraz tereny objęte zakazem na podstawie odrębnych uchwał

rady gminy, 

d) zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach

zielonych do tego prze-znaczonych i specjalnie oznakowanych, w sytuacji, gdy

właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy

ono psów ras uznanych za agresywne, 

e) 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, należy umieszczać  w specjalnie

przygotowanych do tego celu koszach lub jeśli one nie występują w pobliżu mogą

być  deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów;

postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z  psów

przewodników, 

f) niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe,

g) właściwe traktowanie zwierząt domowych zgodnie z art. 5, art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o

ochronie zwierząt, 

h) zgłaszanie do schroniska, faktu zauważenia bezdomnego psa lub zwierzęcia

podejrzanego o wściekliznę; 

3) hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są  spełniać  wymogi ustanowione dla

hodujących zwierzęta gospodarskie na obszarach wyłączonych spod zabudowy; 

4) postanowienia pkt 2 dotyczą  także zwierząt nieudomowionych, utrzymywanych w

charakterze zwierząt domowych. 

1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt

spełniających wymogi Prawa budowlanego; 

2) wszelka uciążliwoś ć  hodowli dla środowiska, w tym emisje będące jej skutkiem

zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona. 

1) przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych;

2) gromadzić  i usuwać  nieczystości, które nie są  obornikiem i gnojówką,  w sposób

przewidziany dla ścieków; 

3) składować  obornik w odległości co najmniej 10 m od linii rozgraniczającej drogi

publicznej, na terenie płaskim wyposażonym w płyty gnojowe w terminie określonym

ustawą,  tak by odcieki  nie mogły przedostawać  się  na teren sąsiednich

nieruchomości; 

4) przeprowadzać  deratyzację  pomieszczeń,  w których prowadzona jest hodowla

zwierząt ,  dwa razy do roku wiosną  i jesienią,  realizowaną  przez podmiot

uprawniony; 

5) pszczoły trzymać  w ulach, ustawionych na obrzeżach w odległości, co najmniej 30

m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły

nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich; w przypadku

gdy ule posadowione są  na nieruchomości stanowiącej współwłasność,  stosunki

pomiędzy współwłaścicielami regulują przepisy ustawy kodeks cywilny. 

1) propagowanie działań mieszkańców Gminy na rzecz ekologii;

2) wydawanie podmiotom gospodarczym zezwoleń na działalność usługową w zakresie

odbierania od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych stały c h  i

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych; 

3) bieżącą kontrolę realizacji przepisów ustawy oraz niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy 

 

 

 

Barbara Koleśnikow 

ID: HTKAXRXPMVZJLIZJDPKUVVZOM. Niepodpisany. Strona 9 / 23



UCHWAŁA NR LII/317/10  

RADY GMINY W GOŚCINIE  

z dnia 25 czerwca 2010 r.  

 

w sprawie regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Gościno 

 

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

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591, t.j. 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, 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 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, 

poz. 142, Nr 28 poz. 146) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z 2006r. Nr 144, 

poz. 1042, z 2008r. Nr 223, poz. 1464, z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 79 , poz. 666, Nr 92 

poz. 753, Nr 215, poz. 1664, z 2010r. Nr 47 poz. 278), Rada Gminy Gościno uchwala 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gościno, zwany dalej 

regulaminem, o następującej treści: 

T Y T UŁ  1 .  R E G U L A M I N  U T R Z Y M A N I A  C Z Y S T OŚ C I  I  

P O R ZĄ D K U   

R o z d z i ał  1  

Postanowienia ogólne  

§   1 .  1. Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, mieszkańców oraz osoby 

przebywające czasowo na terenie Gminy Gościno.  

2. Określa się  szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

Gościno a przede wszystkim:  

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:  

R o z d z i ał  2  

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości  

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

nieruchomości poprzez:  

2. Na terenie budowy wykonywanie obowiązków właściciela nieruchomości należy do 

wykonawcy robót budowlanych.  

3. Na terenie wydzielonych krawężnikiem oraz na przystankach komunikacyjnych 

obowiązki uprzątnięcia i pozbycia się  błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń, 

należą do przedsiębiorców użytkujących tereny służące komunikacji publicznej.  

4. Na drogach publicznych obowiązki utrzymania czystości i porządku, a także zbieranie 

i pozbywanie się  odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych 

oraz utrzymanie tych urządzeń  w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i 

technicznym, pozbywanie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych 

z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej należy do 

zarządcy drogi.  

5. Uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, 

jeżeli zarząd drogi pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów na takim 

chodniku, należą do zarządcy drogi.  

6. Na terenach pozostałych obowiązki utrzymania czystości i porządku należą do gminy, 

do obowiązków gminy należy także uprzątnięcie i pozbycie się  błota, śniegu, lodu i 

innych zanieczyszczeń  z chodników, jeżeli gmina pobiera opłaty z tytułu postoju lub 

parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku oraz zbieranie i pozbycie się 

odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych umieszczonych na 

tym chodniku i utrzymanie tych urządzeń  w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym.  

§   4 .  Na terenie gminy, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, 

zabrania się:  
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Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości oraz 

na drogach publicznych  

§ 5. 1. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie 

poprzez wyposażenie nieruchomości w pojemniki o odpowiedniej pojemności, 

uwzględniającej rodzaj zabudowy, działalność usługową i częstotliwość pozbywania się 

odpadów, według zasad opisanych w ust. 3.  

2. Pojemniki na odpady powinny być  ustawione w granicach nieruchomości, w miejscu 

dostępnym dla mieszkańców i jednostek wywozowych, na twardej i równej powierzchni, 

zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota, w sposób nie powodujący utrudnień i 

niedogodności dla sąsiadów; należy uwzględniać przepisy § 22 i § 23 Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 

z późn. zm.).  

3. Pojemniki do gromadzenia odpadów muszą  spełniać  techniczne wymogi 

bezpieczeństwa, higieny, ochrony środowiska uzgodnione z podmiotem wywożącym 

odpady; odpady gromadzone w inny sposób nie będą  wywożone; nie dotyczy to 

odpadów przestrzennych.  

4. Właściciel pojemnika odpowiada za utrzymanie go w odpowiednim stanie technicznym 

i sanitarnym.  

5. Pojemniki wymienione w ust. 8 pkt 2:  

6.  Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie 

przez dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale lub 

czasowo przebywających na jej terenie, w taki sposób by opróżnianie było konieczne 

nie częściej niż  raz w tygodniu bez dopuszczenia do przepełnienia; podobnie 

przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi zostać  dostosowana do ilości 

mieszkańców w sposób zapewniający uzyskanie stopnia ich oczyszczania określonego 

w przepisach odrębnych  

7. Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to:  

8. Odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić  w następujący 

sposób:  

§ 6. 1. Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych w miejscach i na drogach publicznych:  

2. Odpady należy gromadzić w pojemnikach:  

§   8 .  Ograniczenia wynikające z konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa i 

właściwej eksploatacji urządzeń  do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorników 

bezodpływowych:  
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Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości 

ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku 

publicznego  

§  9 .  1.  Właściciele nieruchomości  są  zobowiązani do zawarcia umów z podmiotem 

uprawnionym na odbiór odpadów komunalnych.  

2. Właściciele nieruchomości, które pomimo istniejącej w obrębie posesji sieci kanalizacji 

sanitarnej nie zostały podłączone do tej infrastruktury, zobowiązani są  dokonać 

przyłączenia po uprzednim uzyskaniu warunków technicznych przyłączenia do sieci w 

MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu. Powyższe nie dotyczy właścicieli, którzy wyposażyli 

nieruchomoś ć  w przydomową  oczyszczalnię   ścieków, której parametry i poziom 

oczyszczania odpowiada normom.  

3. Właściciele nieruchomości, które nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej, z uwagi 

na brak tego uzbrojenia, w tym rejonie, są  zobowiązani do podpisania z podmiotem 

uprawnionym, umowy na opróżnianie zbiornika bezodpływowego lub opróżnianie 

osadnika oczyszczalni przydomowej.  

4. Wymieniona wyżej umowa może  b yć  również  podpisana z inną  jednostką 

funkcjonującą w oparciu o ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w 

wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr 123 poz.858 j.t. z późn. 

zm.), jeżeli posiada ona stosowne zezwolenie.  

5. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych rozliczane jest w oparciu o wskazania 

przepływomierza zainstalowanego na stacji zlewnej ścieków dowożonych, gdy brak 

takiego licznika, stosujemy normy, które wynikają  z treści Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm 

zużycia wody (Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 70).  

6. Właściciele nieruchomości zużywający wodę na potrzeby gospodarstwa rolnego lub w 

związku z utrzymywaniem terenów zielonych m in. podlewania ogrodów i innych terenów 

zieleni, w związku z tym nieodprowadzający jej do zbiorników bezodpływowych, powinni 

zainstalować  odrębne liczniki do pomiaru zużycia wody na potrzeby bytowe, w 

przeciwnym razie będą rozliczani w oparciu o wyżej wymienione normy.  

7. Organizator imprezy masowej, nie później niż 30 dni przed planowanym terminem jej 

rozpoczęcia, jest zobowiązany wystąpić  z wnioskiem o opinię  do Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 marca 2009r. o 

bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009r. Nr 62 poz.504).  

§ 10 .  Ustala się  minimalną  częstotliwoś ć  usuwania odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości, zgodnie z umowami określonymi z przedsiębiorstwami:  

§ 11.  1. Odpady komunalne, selekcjonowane i nieselekcjonowane, są  odbierane od 

właścicieli nieruchomości zgodnie z podpisanymi umowami odbioru odpadów 

komunalnych w gminie, bądź na zgłoszenie.  

2. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany umieścić urządzenia wypełnione odpadami 

w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego bez 

konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie 

ma, należy je udostępnić  w dniu odbioru przedsiębiorcy wywozowemu, dopuszcza się 

także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru 

odpadów zgromadzonych w pojemnikach.  

3. Odpady wielkogabarytowe należy wystawić  na chodnik lub ulicę  przed wejściem na 

teren nieruchomości lub na miejsce wyznaczone przez zarządcę  do tego celu w 

zabudowie wielorodzinnej w oparciu o umowę  podpisaną  z podmiotem uprawnionym, 

natomiast w przypadku zabudowy jednorodzinnej należy gromadzić w zorganizowanych 

przez gminę  punktach zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego lub na zgłoszenie, w oparciu o umowę  z podmiotem 

uprawnionym.  

4. Odpady budowlane muszą być  złożone w udostępnionych przez podmiot uprawniony 

kontenerach, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu podmiotu uprawnionego oraz 

nie utrudniającym korzystania z nieruchomości lub wyznaczonym do tego celu przez 

zarządcę  w zabudowie wielorodzinnej Do odbierania tych odpadów można używać 

samochodów przystosowanych do przewozu kontenerów lub skrzyniowych, powinny one 

być przykryte, aby nie powodowały podczas transportu zanieczyszczenia i zaśmiecenia 

terenu.  

5. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na 

podstawie zamówienia właściciela nieruchomośc i ,  złożonego do podmiotu 

uprawnionego, z którym podpisał umowę,  zamówienie musi być zrealizowane w okresie 

36 godzin od zgłoszenia.  

6 .  C zęstotliwoś ć  opróżn i a n i a   z   o s adów  ściekowych zbiorników oczyszczalni 

przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji.  

7. Do odbierania odpadów komunalnych niesegregowanych należy używać samochodów 

specjalistycznych, a do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych - samochodów asenizacyjnych, pojazdy, o których mowa wyżej, 

winny być myte codziennie.  

8. Do odbierania odpadów należy  używać  samochodów specjalnie, w tym celu 

przystosowanych i wyposażonych ,  tak  aby  i ch  t ranspor t  n ie  powodował 

zanieczyszczenia i zaśmiecenia terenu.  

9. Zanieczyszczenia, jakie powstają  w wyniku załadunku i transportu odpadów oraz 

nieczystości płynnych pracownicy podmiotu uprawnionego mają obowiązek natychmiast 

usunąć.  
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Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów oraz ilości odpadów 

wyselekcjonowanych, do których osiągnięcia zobowiązane są podmioty 

uprawnione  

§ 12. 1. Jednostki wywozowe prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, zobowiązani są  do ich przekazywania do 

miejsca najbliżej położonego od miejsca ich wytworzenia, w którym mogą być poddane 

odzyskowi lub unieszkodliwianiu, w instalacjach spełniających wymagania najlepszej 

dostępnej techniki lub technologu, o której mowa w art. 143 ustawy Prawo ochrony 

środowiska, ujętej w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami.  

2. System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy 

odpadów komunalnych ule-gających biodegradacji kierowanych do składowania:  

3. Obowiązek ten realizują przedsiębiorcy, którzy uzyskają zezwolenie na odbiór odpadów 

od mieszkańców.  

§ 13. Zgodnie z zapisami KPGO i treścią niniejszego Regulaminu, podmioty uprawnione 

są  zobowiązane w kolejnych latach wyselekcjonować  spośród odpadów komunalnych 

biodegradowalnych ilości odpadów podane w § 2 ust. 19.  
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Inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami  

§ 14. 1. Gmina zapewnia objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem 

odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, a więc:  

2. Zakłada się zwiększenie ilości zbieranych odpadów metodą selektywną od turystów i 

wczasowiczów.  

3. Gmina podaje do publicznej wiadomości wymagania, jakie muszą  spełniać 

przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwoleń na odbiór odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości; w wymaganiach tych szczegółowo określa, w oparciu o 

niniejszy Regulamin, zasady selekcji odpadów przez właścicieli, zasady ich odbioru oraz 

dalszego postępowania z nimi przez przedsiębiorców.  

4. Gmina wydając zezwolenie na odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości, poprzez 

określenie szczegółowych zasad odbioru i postępowania, zobowiązuje przedsiębiorców 

do odbierania wszystkich odpadów zebranych selektywnie, w tym powstających w 

gospodarstwach domowych, odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów, odpadów budowlanych z 

remontów i odpadów niebezpiecznych.  
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Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę 

przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem 

terenów przeznaczonych do wspólnego użytku  

§   1 5 .  Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są  zobowiązane do zachowania 

bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub 

uciążliwością  dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do 

użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.  

§ 16. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:  
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Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach 

wyłączonych z produkcji rolniczej  

§ 17. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych 

z produkcji rolniczej, oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego na funkcję inną niż rolnicza.  

2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie 

zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:  

3. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, 

zobowiązani są przestrzegać następujących zapisów:  

4. W przypadku wystąpienia konieczności przeniesienia kolonii pszczół  w miejsce 

spełniające wymagania o których mowa w ust. 3 pkt 5, należy dokonać  tego 

przeniesienia we właściwym czasie dostosowanym do stopnia wegetacji kolonii, w taki 

sposób aby zminimalizować ryzyko powstania szkody.  
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Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania  

§ 18. 1. Wprowadza się obowiązek przeprowadzenia akcji odszczurzania w miesiącach 

marzec i październik każdego roku na terenach nieruchomości.  

2. Obowiązkiem, o którym mowa w ust. 1 obarczeni są właściciele nieruchomości.  

3. W trakcie przeprowadzania deratyzacji obowiązuje zachowanie szczególnej 

ostrożności w obrębie miejsc wyłożenia środków zwalczających gryzonie.  

4. Obowiązkowej deratyzacji podlegają  wszystkie obiekty na terenie gminy: budynki 

mieszkalne, obiekty użyteczności publicznej, zabudowania gospodarcze, sklepy, 

warsztaty, ze szczególnym uwzględnieniem korytarzy piwnicznych, węzłów cieplnych, 

studni urządzeń kanalizacji sanitarnej itp.  

5. Deratyzacja powinna być  poprzedzona akcją sanitarno-porządkową,  mającą  na celu 

przegląd nieruchomości pod kątem jej niedostępności dla szczurów.  

6. Informacja o deratyzacji będzie podawana w formie obwieszczenia wójta gminy.  
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Postanowienia końcowe  

§ 19. 1. Gmina Gościno tworzy odpowiednie warunki do utrzymania czystości i porządku 

poprzez:  

2. W przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązków, o których mowa w regulaminie 

Wójt Gminy wydaje decyzję  nakazującą  wykonanie ww. obowiązku. Decyzja, o której 

mowa w zdaniu poprzedzającym podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 

czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005r. Nr 229 

poz.1954 j.t.z późn. zm.).  

3. Właściciele nieruchomości i inne osoby nie wykonujące obowiązków określonych w 

regulaminie podlegają  karze grzywny. Postępowanie w sprawach, o których mowa w 

zdaniu poprzedzającym toczy się  według przepisów postępowania w sprawach o 

wykroczenie.  

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gościno.  

§ 21. Traci moc uchwała Nr XXXV/249/06 Rady Gminy Gościno z dnia 9 lutego 2006 r. w 

sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gościno.  

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

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.  

1) wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości;

2) rodzaje i minimalną pojemnością urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów

komunalnych; 

3) częstotliwoś ć  i sposób pozbywania się  odpadów komunalnych i nieczystości

ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku

publicznego; 

4) maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów; 

5) inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami;

6) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe;

7) wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach

wyłączonych z produkcji rolniczej; 

8) wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej

przeprowadzania. 

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu

czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236 poz.2008 j.t. z późn. zm.); 

2) ustawie o odpadach - należy przez to rozumieć  ustawę z dnia z dnia 27 kwietnia

2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2007r. Nr 39 poz.251 j.t. z późn. zm.); 

3) ustawie o drogach publicznych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 marca

1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19 poz.115 j.t. z późn. zm.); 

4) ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków -

należy przez to rozumieć  ustawę  z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr 123

poz.858 j.t. z późn. zm.); 

5) Prawo wodne - należy przez to rozumieć  ustawę  z dnia 18 lipca 2001r. Prawo

wodne (Dz.U. z 2005r. Nr 239 poz.2019 j.t. z późn. zm.); 

6) Prawo ochrony środowiska - należy przez to rozumieć  ustawę z dnia 27 kwietnia

2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2008r. Nr 25 poz.150 j.t. z późn. zm.); 

7) ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - należy przez to

rozumieć ustawę o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca

2005 r. (Dz. U. 180 poz. 1495 z późn. zm.); 

8) ustawie o bateriach i akumulatorach – należy przez to rozumieć  ustawę z dnia 24

kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. 79 poz. 666), 

9) ustawie o ochronie zwierząt - należy przez to rozumieć  ustawę z dnia 21 sierpnia

1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003r. Nr 106 poz.1002 j.t. z późn. zm.); 

10) ustawie o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich - należy przez to

rozumieć ustawę z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.U.07.133.921 z późn. zm.); 

11) Prawo budowlane - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (Dz.U.06.156.1118 j.t. z późn. zm); 

12) nieruchomośc i  - 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; 

13) właścicielu nieruchomośc i  - należy przez to rozumieć  właściciela, a także

współwłaściciela, użytkowników wieczystych, jednostkę  organizacyjną  i osobę

posiadającą  nieruchomość  w zarządzie lub użytkowaniu, a także inny podmiot

władający nieruchomością,  również  wykonawcę  robót budowlanych oraz

przedsiębiorstwo komunikacji dla przystanków i dworców, a także osobę

sprawującą zarząd nad nieruchomością wspólną w rozumieniu przepisów ustawy z

dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 j.t. z

późn. zm.) lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany; 

14) umowach - należy przez to rozumieć  umowy, rozumiane zgodnie z treścią art. 6

ust. 1 ustawy, podpisane z podmiotem uprawnionym przez właścicieli

nieruchomości; 

15) górnych stawkach opłat - należy przez to rozumieć  zgodne z treścią art. 6 ust. 2

ustawy górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi,

podmiotów uprawnionych, w zakresie pozbywania się  zebranych na terenie

nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych; 

16) Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (dalej: KPGO) - należy rozumieć przez to

dokument przyjęty przez Radę Ministrów zgodnie z treścią art. 14 ust. 4 ustawy z

dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.07.39.251 j.t. z późn. zm.) i ogłoszony

w Monitorze Polskim z 2006r., Nr 90 poz.946 z dnia 29 grudnia 2006r., 

17) stawkach opłat  - należy rozumieć  przez to wysokość  opłat uiszczanych przez

właściciela nieruchomości, podmiotowi uprawnionemu za odbiór odpadów

komunalnych, przeliczonych na jedną zamieszkałą osobę w skali roku i miesiąca,

których wysokość skalkulowana jest z uwzględnieniem: ilości wytwarzanych przez

jedną  osobę  odpadów, kosztów ich odbioru, transportu, selekcji, odzysku,

recyklingu, kompostowania, składowania, spalania i innych form unieszkodliwiania

odpadów, nie wyłączając kosztów budowy instalacji, urządzeń i obiektów, kosztów

ich eksploatacji, zamknięcia, likwidacji, rekultywacji, monitoringu, dozorowania

oraz ewentualnych odszkodowań  wynikłych faktu realizacji obiektu lub kosztów

zabezpieczenia roszczeń; podmiot uprawniony zobowiązany jest do pomniejszania

stawek opłat o wpływy uzyskiwane z opłat produktowych z wojewódzkiego funduszu

ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wpływy uzyskane na mocy umów

podpisanych z organizacjami odzysku, wpływy uzyskane ze sprzedaży niektórych

surowców wtórnych oraz wpływy uzyskane od samorządu z tytułu dopłat do

selektywnej zbiórki i odbioru; ilość odpadów wytwarzanych w przeciągu roku przez

jedną osobę; 

18) zniżkach w opłatach - należy przez to rozumieć,  zgodne z treścią  art. 6 ust. 4

ustawy, zniżki, w stosunku do górnych stawek opłat, udzielane w roku następnym,

właścicielom nieruchomości, w zamian za zebrane i odebrane odpady w sposób

selektywny w roku poprzednim; wielkoś ć  zniżek określa rada gminy w drodze

uchwały; 

19) poziomach selekcji - należy przez to rozumieć,  ilość  - zgodnie z docelowymi

zapisami KPGO - odbieranych od jednej osoby następujących odpadów: 

a) organicznych w roku 2010 – 23,5kg z tendencją  spadkową  o 5% w latach

następnych 

b) opakowań  z papierem, tekturą  tekstyliami i metalami w roku 2010 – 25,5kg bez

zmian w latach następnych. 

c) odpadów wielkogabarytowych rocznie na poziomie 20kg.

d) odpadów budowlanych w roku 2010 -85kg i w 2015r. – 103kg.

e) odpadów niebezpiecznych rocznie do poziomu 3 kg.

20) odpadach komunalnych - należy przez to rozumieć  odpady powstające w

gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów

niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na

swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach

domowych; 

21) odpadach wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć  jeden ze strumieni

odpadów komunalnych wymienionych w KPGO, charakteryzujący się tym, że jego

składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę,  nie mogą  być  umieszczone w

typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych; 

22) odpadach ulegających biodegradacji - należy przez to rozumieć  odpady, które

ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów; 

23) odpadach zielonych - należy przez to rozumieć  frakcję  odpadów ulegających

biodegradacji, powstających w wyniku pielęgnacji i uprawy ogrodów i terenów

zielonych; 

24) odpadach opakowaniowych - należy przez to rozumieć  opakowania z papieru i

tektury, opakowania wielomateriałowe, opakowania z tworzyw sztucznych,

opakowania ze szkła, opakowania z blachy stalowej i opakowania z aluminium,

wymienione w KPGO pośród 18 strumieni składających się na odpady komunalne; 

25) odpadach budowlanych - rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzących z

remontów i budów wymienioną w KPGO pośród 18 strumieni składających się na

odpady komunalne; 

26) odpadach niebezpiecznych - rozumie się  przez to  f rakc ję  odpadów

niebezpiecznych w rozumieniu ustawy o odpadach, wymienioną w KPGO pośród

18 strumieni składających się  na odpady komunalne, a więc np.: baterie,

akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do

impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków,

opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach, opakowania po aerozolach,

zużyte opatrunki; 

27) sprzęcie (elektrycznym i elektronicznym) - należy przez to rozumieć  zgodnie z

ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca 2005 r.

(Dz. U. 180 poz. 1495 z późn. zm.) urządzenia, których prawidłowe działanie jest

uzależn i o n e  o d  d o pły w u  p rądu e lekt rycznego lub od obecnośc i   pó l

elektromagnetycznych oraz mogące służyć do wytwarzania, przesyłu lub pomiaru

prądu elektrycznego lub pól elektromagnetycznych i zaprojektowane do użytku

przy napięciu elektrycznym nieprzekraczającym 1.000 V dla prądu zmiennego

oraz 1.500 V dla prądu stałego, zaliczone do grup sprzętu określonych w

załączniku nr 1 do ustawy; 

28) nieczystościach ciekły c h  - należy przez to rozumieć   ścieki gromadzone

przejściowo w zbiornikach bezodpływowych; 

29) zbiornikach bezodpływowych - należy przez to rozumieć  instalacje i urządzenia

przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstania; 

30) stacjach zlewnych - należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia zlokalizowane

przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków służące do

przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych po-jazdami asenizacyjnymi z

miejsc gromadzenia; 

31) miejscu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych należy przez to

rozumieć zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o odpadach instalację służącą do odzysku

lub unieszkodliwiania w najnowszej technologii, położoną  najbliżej miejsca

wytwarzania odpadów, na obszarze tego województwa, na którym zostały

wytworzone; 

32) podmiotach uprawnionych - należy przez to rozumieć  przedsiębiorstwa będące

gminnymi jednostkami organizacyjnymi lub podmiotami posiadającymi wydane

przez Wójta Gminy, organ wykonawczy jednostki pomocniczej lub organ jednostki

albo podmiotu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

samorządzie gminnym, ważne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie: 

a) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

b) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

c) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

d) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni

zwłok zwierzęcych i ich części; 

33) zabudowie wielorodzinnej - należy przez to rozumieć  zabudowę  budynkami

wielomieszkaniowymi i wielolokalowymi; 

34) chowie zwierząt  - rozumie się  przez to wszelkie formy posiadania zwierząt

gospodarskich bez względu na tytuł  prawny oraz sposób ich utrzymywania i

użytkowania; 

35) zwierzętach domowych - rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające

wraz z  człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu,

utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza w rozumieniu ustawy

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003r. Nr 106 poz.1002 j.t.

z późn. zm.); 

36) zwierzętach gospodarskich - rozumie się przez to zwierzęta utrzymywane w celach

hodowlanych i produkcyjnych; 

37) 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. 

1) wyposażenie nieruchomości w opisane w Rozdziale III urządzenia, służące do

zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim

stanie sanitarnym, porządkowym, technicznym i okresowe dokonywanie dezynfekcji

tych urządzeń; 

2) utrzymywanie w należytym stanie sanitarnym altan oraz innych pomieszczeń,

mieszczących urządzenia na odpady; 

3) prowadzenie w opisanym w § 5. ust. 9 zakresie selektywnego zbierania i

przekazywania do odbioru poszczególnych strumieni odpadów komunalnych; 

4) przekazanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych

podmiotowi uprawnionemu do odbioru; 

5) selektywne zbieranie odpadów innych niż  komunalne, powstających na terenie

nieruchomości w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej, np. medycznych,

weterynaryjnych, i postępowanie z nimi zgodnie z zasadami przewidzianymi w

ustawie o odpadach; 

6) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości odpadów budowlanych i resztek

materiałów budowlanych, powstałych w wyniku remontu i modernizacji lokali i

budynków do specjalnie do tego celu przeznaczonych kontenerów ustawianych

przez uprawnione podmioty na zlecenie właściciela nieruchomości; 

7) bezwzględne przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej

lub, w przypadku, gdy budowa sieci jest technicznie lub ekonomicznie

nieuzasadniona, a fakt ten ma swoje odzwierciedlenie w studium uwarunkowań  i

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowym planie

zagospodarowania przestrzennego, o ile taki został opracowany oraz w wieloletnim

planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,

wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nie-czystości ciekłych lub

przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w

przepisach odrębnych; 

8) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych;

9) utrzymywanie w prawidłowym stanie technicznym posiadanego uzbrojenia

technicznego tj. przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

udrażnianie rynien, rur spustowych łącznie z koszem do czyszczenia i rewizją; 

10) oddzielne gromadzenie ścieków bytowych, gnojówki i gnojowicy;

11) utrzymywanie w prawidłowym stanie technicznym, odmulanie i wykaszanie rowów

odwadniających istniejących przy drogach,  torach i  na terenie innych

nieruchomości będących własnością danego podmiotu; 

12) utrzymywanie czystości na przystankach, torowiskach, w przepustach, i przy

przejściach, pod mostami itp.; 

13) uprzątanie z powierzchni nieruchomości i z wnętrza budynków każdej substancji

lub przedmiotu należących do jednej z kategorii określonych w załączniku nr 1 do

ustawy o odpadach, których posiadacz pozbywa się,  zamierza się pozbyć  lub do

ich pozbycia się jest obowiązany i przekazywanie ich podmiotowi uprawnionemu; 

14) likwidowanie śliskości w okresie mrozów i opadów śnieżnych w miejscach

użyteczności publicznej i chodnikach przy użyc iu  środków wymienionych w

Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. Dz. U. Nr 230,

poz. 1960 w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą  być

używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach; 

15) usuwanie nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych części nieruchomości

użyteczności publicznej; 

16) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wyłącznie w miejscach

dozwolonych, a więc: 

a) na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego tylko pod warunkiem,

że powstając e  ścieki odprowadzane są  do kanalizacji sanitarnej na warunkach

określonych przez zarządcę tej kanalizacji lub gromadzone w sposób umożliwiający

ich usunięcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w

szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników

wodnych lub do ziemi, 

b) na terenach służących  do  użytku publicznego tylko w miejscach do tego

przygotowanych i specjalnie oznaczonych; 

17) naprawy, drobne, a więc wymiana kół,  świec zapłonowych, żarówek, uzupełnianie

płynów, regulacje, pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi,

na terenie nieruchomości tylko za zgodą właściciela nieruchomości i tylko wtedy,

gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są

gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami o

utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 

18) stosowanie się  właścicieli zwierząt domowych i gospodarskich do przepisów

rozdziałów VII i VIII niniejszego Regulaminu. 

1) stosowania i składowania środków chemicznych dla usunięc i a  śniegu i lodu,

szkodliwych dla środowiska, a w szczególności dla terenów zieleni oraz zadrzewień;

ponadto obowiązuje całkowity zakaz stosowania środków chemicznych w pobliżu

pomników przyrody i parków wiejskich; 

2) zgarniania śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię;

3) wyprowadzania psów lub innych zwierząt do obiektów użytku publicznego, placówek

handlowych lub gastronomicznych i na teren plaży jeziornej, jeżeli zakaz taki wynika

z wyraźnego oznakowania dokonanego przez właściciela nieruchomości lub podmiot

zarządzający (placówką lub obiektem lub terenem); 

4) zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt;

5) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami

zlewnymi; 

6) indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli

nieruchomości; 

7) wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów,

nieczystości ciekłych i wód opadowych spływających z powierzchni dachów,

podjazdów, itp.; 

8) wprowadzania ścieków bytowych i przemysłowych do urządzeń  sieci kanalizacji

deszczowej a także wprowadzania ścieków deszczowych i wód drenażowych do

kanalizacji sanitarnej oraz wprowadzania do wszystkich urządzeń  kanalizacyjnych

odpadów stałych, czego konsekwencją  jest zmniejszanie przepustowości kanałów

odpadów płynnych niemieszających się z wodą, substancji palnych i wybuchowych,

substancji żrących, od-padów z hodowli zwierząt  o raz  ścieków zawierających

drobnoustroje chorobotwórcze - zgodnie z ustawą  o zbiorowym zaopatrzeniu w

wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków; 

1) powinny być  wyposażone w szczelne pokrywy zabezpieczające gromadzone

odpady przed dostępem zwierząt oraz opadów atmosferycznych; 

2) nie powinny powodować uciążliwego hałasu w trakcie ich wytaczania i opróżniania.

1) kosze uliczne o pojemności od 10 do 50 I;

2) pojemniki na odpady o pojemności od 110 I, 120 I, 240 I, 1100 I, KP7-7000 I;

3) worki w sytuacji, gdy warunki atmosferyczne uniemożliwiają  dojazd pojazdów

podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów; 

4) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań  ze szkła, opakowań  z

tworzyw sztucznych, zmieszanych odpadów opakowaniowych o pojemności 1000 I

do 2500 I oraz KP7 - na odpady wielkogabarytowe; 

5) kontenery przeznaczone na odpady budowlane KP-7;

6) kosze na psie odchody.

1) odpady kuchenne ulegające biodegradacji: obecny system gospodarowania

odpadami komunalnymi przy wykorzystaniu istniejącego miejsca odzysku i

unieszkodliwiania zapewnia ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji.

Dopuszcza się  łączne zbieranie odpadów biodegradowalnych ze zmieszanymi

niesegregowanymi odpadami komunalnymi; 

2) odpady opakowaniowe: – w zabudowie jednorodzinnej - składane są do worków na

opakowania, dostarczonych przez podmiot uprawniony i przekazywane w ramach

zawiązanej umowy; odbiór raz w miesiącu, – w zabudowie wielorodzinnej - składane

są  do worków, dostarczonych przez podmiot uprawniony i przekazywane na

bieżąco do Gminnej Zbiornicy Odpadów (GZO), gdy właściciel nieruchomości

podpisał  odrębną  umowę  z podmiotem uprawnionym. Gdy właściciel umowy nie

podpisał,  odpady składane są  do odrębnego pojemnika, w który zarządca

nieruchomości ją wyposażył; odbiór dwa razy w miesiącu; 

3) odpady tekstylne i obuwie zaleca się  gromadzić  do istniejących w przestrzeni

wiejskiej specjalnych pojemnikach ustawionych na terenie osiedli mieszkaniowych

zabudowy wielorodzinnej oraz przy obiektach handlowych; odbiór raz w miesiącu; 

4) sprzęt elektryczny i elektroniczny; zabrania się  umieszczania zużytego sprzętu

łącznie z innymi odpadami; należy organizować  odbiór w oparciu o indywidualne

umowy z podmiotem uprawnionym - w przypadku zabudowy wielorodzinnej,

natomiast w przypadku zabudowy jednorodzinnej należy gromadzić  w

zorganizowanych przez gminę  punktach zbiórki odpadów wielkogabarytowych i

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ponadto zgodnie z art. 42 ustawy

o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym obowiązek odbierania zużytego

sprzętu ciąży na sprzedawcach; 

5) odpady niebezpieczne: – w zabudowie jednorodzinnej zbieranie w odpowiednich do

tego opakowaniach, dostarczonych przez podmiot uprawniony i przekazywane jemu

zgodnie z podpisaną umową;  odbiór raz w miesiącu, – w zabudowie wielorodzinnej

zbieranie w odpowiednich do tego opakowaniach, dostarczonych przez podmiot

uprawniony i przekazywanie uprawnionemu podmiotowi, z którym wytwórca podpisał

odrębną  umowę.  Gdy właściciel umowy nie podpisał,  odpady składane są  do

odrębnego pojemnika, w który zarządca nieruchomości ją wyposażył;  odbiór raz w

miesiącu. Zgodnie z zapisami w planie gospodarki odpadami należy zbierać  do

pojemników rozmieszczonych w: placówkach sprzedaży detalicznej artykułów i

sprzętu gospodarstwa domowego oraz artykułów radiowo-telewizyjnych, placówkach

sprzedaży detalicznej sprzętu oświetleniowego, (zgodnie z art. 42 ustawy o zużytym

sprzęcie elektrycznym i elektronicznym obowiązek odbierania zużytego sprzętu

ciąży na sprzedawcach), w aptekach, szkołach, placówkach sprzedaży detalicznej

paliw płynnych i gazowych, warsztatach samochodowych, punktach wymiany oleju;

zgodnie z ustawą o bateriach i akumulatorach zabrania się umieszczania zużytych

baterii i zużytych akumulatorów razem z innymi odpadami; 

6) odpady wielkogabarytowe; zabrania się umieszczania odpadów wielkogabarytowych

z innymi odpadami; należy organizować odbiór w oparciu o indywidualne umowy z

podmiotem uprawnionym - w przypadku zabudowy wielorodzinnej, natomiast w

przypadku zabudowy jednorodzinnej należy gromadzić  w zorganizowanych przez

gminę  punktach zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu

elektrycznego i elektroniczne-go lub na zgłoszenie, w oparciu o zawarte umowy z

podmiotem uprawnionym; 

7) odpady budowlane są  składane do kontenera otwartego dostarczonego przez

podmiot uprawniony, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu podmiotu

uprawnionego, na miejscu nie utrudniającym korzystania z nieruchomości; odbiór

na zgłoszenie indywidualne. 

1) gmina i prowadzący handlową działalność gospodarczą są zobowiązani ustawić  w

miejscach publicznych, przed sklepami itp., pojemniki przeznaczone na selektywną

zbiórkę  odpadów z zakresu prowadzonej działalności, Pojemniki przeznaczone do

zbiórki selektywnej odpadów w systemie ogólnodostępnym, muszą  posiadać

odpowiednie wyraźne oznaczenia, na jaki surowiec wtórny są przeznaczone. Nowo

dostawiane pojemniki powinny być  dostosowane pod względem wizualnym i

objętościowym do istniejących w najbliższym otoczeniu. Pod względem systemu

odbioru tych odpadów należy pojemniki dostosować do systemu posiadanego przez

firmę, która świadczy odbiór tych odpadów; 

2) miejsca publiczne takie jak drogi publiczne, ciągi handlowo-usługowe, przystanki

komunikacji, parki są  przez właścicieli nieruchomości lub przedsiębiorców

użytkujących tereny komunikacji publicznej obowiązkowo wyposażo n e  w

zamocowane na stałe kosze uliczne, zgodnie z następującymi zasadami: –

rozmieszczenie musi uwzględniać natężenie ruchu ulicznego na drogach, – muszą

być  wykonane z materiałów odpornych na palenie, – wielkoś ć  koszy ulicznych

została określona w § 5 ust. 7 pkt 1, 

3) organizatorzy imprezy masowej są zobowiązani do wyposażenia miejsca, na którym

ona się odbywa, w jeden pojemnik o pojemności 120 I na 20 osób uczestniczących

w imprezie oraz w szalety przenośne w liczbie jeden szalet na 200 osób

uczestniczących w imprezie, organizatorzy są zobowiązani przed imprezą zawrzeć

umowy z podmiotami uprawnionymi posiadającymi aktualne zezwolenie na odbiór i

transport odpadów, celem wyposażenia w kosze i szalety oraz ich opróżnienie i

uprzątnięcie w czasie nie dłuższym niż 12 godzin po zakończeniu imprezy. 

1) opakowania z papieru i tektury – w pojemnikach koloru niebieskiego,

2) opakowania ze szkła – w urządzeniach pojemnikach zielonego,

3) opakowania z tworzyw sztucznych, wielkomateriałowe lub z metali – w pojemnikach

koloru żółtego, 

4) opakowania ulegające biodegradacji – w pojemnikach koloru brązowego,

5) odpady niesegregowane – w pojemnikach z logo odbiorcy,

6) odpady niebezpieczne; baterie i akumulatory - w pojemnikach koloru czerwonego,

Postanowienia niniejszego ustępu nie naruszają  postanowień  §  5  us t .   8   i   9

niniejszego regulaminu. 

§   7 .Zasady rozmieszczania urządzeń  przeznaczonych do zbierania odpadów i

gromadzenia nieczystości płynnych:  

1) podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy

uwzględniać przepisy § 22 i § 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.); 

2) na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi

odpadami należy ustawiać  w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników

podmiotu uprawnionego bez konieczności otwierania wejśc i a  n a  t e r e n

nieruchomośc i  l ub ,  gdy  tak ie j  możliwośc i  n i e  m a ,  n a l eży udostępnić  je

przedsiębiorstwu wywozowemu w dniu odbioru, dopuszcza się także wjazd na teren

nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów

zgromadzonych w pojemnikach; 

3) zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą

być  zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego

podmiotu uprawnionego w celu ich opróżnienia. 

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

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) do pojemników na opakowania szklane zabrania się  wrzucać:  – ceramikę

(porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki), – lustra, – szklane opakowania

farmaceutyczne i chemiczne z pozostałościami zawartośc i ,  – szkło budowlane

(szyby okienne, szkło zbrojone), szyby samochodowe; 

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

zabrudzone tworzywa sztuczne pochodzenia medycznego, – opakowania i butelki

po olejach i smarach, puszki i pojemniki po farbach i lakierach, – opakowania po

środkach chwasto- i owadobójczych; 

4) zabrania się  odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z

obornika do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe; 

5) zabrania się  gromadzenia w zbiornikach bezodpływowych nieczyszczonych

ścieków poprodukcyjnych, ścieków zawierających ropopochodne oraz płynnych

odpadów kuchennych z zakładów zbiorowego żywienia. 

a) w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz w tygodniu,

b) niezależn i e  o d  c zęstotliwośc i   op różniania pojemników i koszy ulicznych

zarządzający obszarem mają  obowiązek nie dopuścić  do przepełnienia koszy

ulicznych i wysypywania odpadów na ziemię; 

c) usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa się według potrzeb jednak nie

rzadziej niż raz w tygodniu; 

d) właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani

opróżniać je z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia i

wylewania na powierzchnię  terenu oraz zagniwania nagromadzonych w nich

ścieków; przyjmuje się,  że pojemnoś ć  zbiorników powinna wystarczyć  na

opróżnianie ich nie częściej niż raz w tygodniu; 

e) właściciele punktów handlowych i usługowych zlokalizowanych poza budynkami są

zobowiązani usuwać odpady codziennie; 

f) organizatorzy imprez masowych zobowiązani są  usuwać  odpady i opróżniać

przenośne toalety oraz usuwać  je w czasie nie dłuższym niż  12 godzin po

zakończeniu imprezy. 

a) do 31 grudnia 2010 r. do nie więcej niż  75% wagowo całkowitej masy odpadów

ulegających biodegradacji, 

b) do 31 grudnia 2013 r. do nie więcej niż 50%,

c) do 31 grudnia 2020 r. do nie więcej niż 35%, w stosunku do masy tych odpadów

wytworzonych w roku 1995, będą  to następujące i lośc i  w  gmin ie :  – 115

kg/osobę/rok w roku 2010, – 76 kg/osobę/rok w roku 2013, – 53 kg/osobę/rok w

roku 2020, przy czym ilość odpadów biodegradowalnych wytworzonych w 1995 r. w

Polsce wg KPGO to 4.380,8 tys. Mg, a w województwie zachodniopomorskim 209,9

tys. Mg. 

a) opakowaniowych,

b) wielkogabarytowych,

c) budowlanych,

d) niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych.

1) w odniesieniu do psów:

a) wyposażenia psa w obrożę,  a w przypadku ras uznawanych za agresywne –

również w kaganiec, 

b) prowadzenie psa na uwięzi a psa rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób

zagrażającego otoczeniu - na uwięzi i w nałożonym kagańcu, 

c) zwolnienie przez właściciela nieruchomośc i  psów ze smyczy na  teren ie

nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w

sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób

trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem, 

2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:

a) stały i skuteczny dozór,

b) niewprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem

obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp.,

postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzy-stających z pomocy psów-

przewodników, 

c) niewprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla

dzieci, plaż,  kąpielisk oraz tereny objęte zakazem na podstawie odrębnych uchwał

rady gminy, 

d) zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach

zielonych do tego prze-znaczonych i specjalnie oznakowanych, w sytuacji, gdy

właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy

ono psów ras uznanych za agresywne, 

e) 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, należy umieszczać  w specjalnie

przygotowanych do tego celu koszach lub jeśli one nie występują w pobliżu mogą

być  deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów;

postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z  psów

przewodników, 

f) niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe,

g) właściwe traktowanie zwierząt domowych zgodnie z art. 5, art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o

ochronie zwierząt, 

h) zgłaszanie do schroniska, faktu zauważenia bezdomnego psa lub zwierzęcia

podejrzanego o wściekliznę; 

3) hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są  spełniać  wymogi ustanowione dla

hodujących zwierzęta gospodarskie na obszarach wyłączonych spod zabudowy; 

4) postanowienia pkt 2 dotyczą  także zwierząt nieudomowionych, utrzymywanych w

charakterze zwierząt domowych. 

1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt

spełniających wymogi Prawa budowlanego; 

2) wszelka uciążliwoś ć  hodowli dla środowiska, w tym emisje będące jej skutkiem

zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona. 

1) przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych;

2) gromadzić  i usuwać  nieczystości, które nie są  obornikiem i gnojówką,  w sposób

przewidziany dla ścieków; 

3) składować  obornik w odległości co najmniej 10 m od linii rozgraniczającej drogi

publicznej, na terenie płaskim wyposażonym w płyty gnojowe w terminie określonym

ustawą,  tak by odcieki  nie mogły przedostawać  się  na teren sąsiednich

nieruchomości; 

4) przeprowadzać  deratyzację  pomieszczeń,  w których prowadzona jest hodowla

zwierząt ,  dwa razy do roku wiosną  i jesienią,  realizowaną  przez podmiot

uprawniony; 

5) pszczoły trzymać  w ulach, ustawionych na obrzeżach w odległości, co najmniej 30

m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły

nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich; w przypadku

gdy ule posadowione są  na nieruchomości stanowiącej współwłasność,  stosunki

pomiędzy współwłaścicielami regulują przepisy ustawy kodeks cywilny. 

1) propagowanie działań mieszkańców Gminy na rzecz ekologii;

2) wydawanie podmiotom gospodarczym zezwoleń na działalność usługową w zakresie

odbierania od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych stały c h  i

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych; 

3) bieżącą kontrolę realizacji przepisów ustawy oraz niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy 

 

 

 

Barbara Koleśnikow 

ID: HTKAXRXPMVZJLIZJDPKUVVZOM. Niepodpisany. Strona 10 / 23



UCHWAŁA NR LII/317/10  

RADY GMINY W GOŚCINIE  

z dnia 25 czerwca 2010 r.  

 

w sprawie regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Gościno 

 

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

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591, t.j. 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, 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 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, 

poz. 142, Nr 28 poz. 146) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z 2006r. Nr 144, 

poz. 1042, z 2008r. Nr 223, poz. 1464, z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 79 , poz. 666, Nr 92 

poz. 753, Nr 215, poz. 1664, z 2010r. Nr 47 poz. 278), Rada Gminy Gościno uchwala 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gościno, zwany dalej 

regulaminem, o następującej treści: 

T Y T UŁ  1 .  R E G U L A M I N  U T R Z Y M A N I A  C Z Y S T OŚ C I  I  

P O R ZĄ D K U   

R o z d z i ał  1  

Postanowienia ogólne  

§   1 .  1. Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, mieszkańców oraz osoby 

przebywające czasowo na terenie Gminy Gościno.  

2. Określa się  szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

Gościno a przede wszystkim:  

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:  

R o z d z i ał  2  

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości  

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

nieruchomości poprzez:  

2. Na terenie budowy wykonywanie obowiązków właściciela nieruchomości należy do 

wykonawcy robót budowlanych.  

3. Na terenie wydzielonych krawężnikiem oraz na przystankach komunikacyjnych 

obowiązki uprzątnięcia i pozbycia się  błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń, 

należą do przedsiębiorców użytkujących tereny służące komunikacji publicznej.  

4. Na drogach publicznych obowiązki utrzymania czystości i porządku, a także zbieranie 

i pozbywanie się  odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych 

oraz utrzymanie tych urządzeń  w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i 

technicznym, pozbywanie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych 

z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej należy do 

zarządcy drogi.  

5. Uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, 

jeżeli zarząd drogi pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów na takim 

chodniku, należą do zarządcy drogi.  

6. Na terenach pozostałych obowiązki utrzymania czystości i porządku należą do gminy, 

do obowiązków gminy należy także uprzątnięcie i pozbycie się  błota, śniegu, lodu i 

innych zanieczyszczeń  z chodników, jeżeli gmina pobiera opłaty z tytułu postoju lub 

parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku oraz zbieranie i pozbycie się 

odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych umieszczonych na 

tym chodniku i utrzymanie tych urządzeń  w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym.  

§   4 .  Na terenie gminy, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, 

zabrania się:  

R o z d z i ał  3  

Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości oraz 

na drogach publicznych  

§ 5. 1. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie 

poprzez wyposażenie nieruchomości w pojemniki o odpowiedniej pojemności, 

uwzględniającej rodzaj zabudowy, działalność usługową i częstotliwość pozbywania się 

odpadów, według zasad opisanych w ust. 3.  

2. Pojemniki na odpady powinny być  ustawione w granicach nieruchomości, w miejscu 

dostępnym dla mieszkańców i jednostek wywozowych, na twardej i równej powierzchni, 

zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota, w sposób nie powodujący utrudnień i 

niedogodności dla sąsiadów; należy uwzględniać przepisy § 22 i § 23 Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 

z późn. zm.).  

3. Pojemniki do gromadzenia odpadów muszą  spełniać  techniczne wymogi 

bezpieczeństwa, higieny, ochrony środowiska uzgodnione z podmiotem wywożącym 

odpady; odpady gromadzone w inny sposób nie będą  wywożone; nie dotyczy to 

odpadów przestrzennych.  

4. Właściciel pojemnika odpowiada za utrzymanie go w odpowiednim stanie technicznym 

i sanitarnym.  

5. Pojemniki wymienione w ust. 8 pkt 2:  

6.  Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie 

przez dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale lub 

czasowo przebywających na jej terenie, w taki sposób by opróżnianie było konieczne 

nie częściej niż  raz w tygodniu bez dopuszczenia do przepełnienia; podobnie 

przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi zostać  dostosowana do ilości 

mieszkańców w sposób zapewniający uzyskanie stopnia ich oczyszczania określonego 

w przepisach odrębnych  

7. Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to:  

8. Odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić  w następujący 

sposób:  

§ 6. 1. Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych w miejscach i na drogach publicznych:  

2. Odpady należy gromadzić w pojemnikach:  

§   8 .  Ograniczenia wynikające z konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa i 

właściwej eksploatacji urządzeń  do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorników 

bezodpływowych:  

R o z d z i ał  4  

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości 

ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku 

publicznego  

§  9 .  1.  Właściciele nieruchomości  są  zobowiązani do zawarcia umów z podmiotem 

uprawnionym na odbiór odpadów komunalnych.  

2. Właściciele nieruchomości, które pomimo istniejącej w obrębie posesji sieci kanalizacji 

sanitarnej nie zostały podłączone do tej infrastruktury, zobowiązani są  dokonać 

przyłączenia po uprzednim uzyskaniu warunków technicznych przyłączenia do sieci w 

MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu. Powyższe nie dotyczy właścicieli, którzy wyposażyli 

nieruchomoś ć  w przydomową  oczyszczalnię   ścieków, której parametry i poziom 

oczyszczania odpowiada normom.  

3. Właściciele nieruchomości, które nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej, z uwagi 

na brak tego uzbrojenia, w tym rejonie, są  zobowiązani do podpisania z podmiotem 

uprawnionym, umowy na opróżnianie zbiornika bezodpływowego lub opróżnianie 

osadnika oczyszczalni przydomowej.  

4. Wymieniona wyżej umowa może  b yć  również  podpisana z inną  jednostką 

funkcjonującą w oparciu o ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w 

wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr 123 poz.858 j.t. z późn. 

zm.), jeżeli posiada ona stosowne zezwolenie.  

5. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych rozliczane jest w oparciu o wskazania 

przepływomierza zainstalowanego na stacji zlewnej ścieków dowożonych, gdy brak 

takiego licznika, stosujemy normy, które wynikają  z treści Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm 

zużycia wody (Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 70).  

6. Właściciele nieruchomości zużywający wodę na potrzeby gospodarstwa rolnego lub w 

związku z utrzymywaniem terenów zielonych m in. podlewania ogrodów i innych terenów 

zieleni, w związku z tym nieodprowadzający jej do zbiorników bezodpływowych, powinni 

zainstalować  odrębne liczniki do pomiaru zużycia wody na potrzeby bytowe, w 

przeciwnym razie będą rozliczani w oparciu o wyżej wymienione normy.  

7. Organizator imprezy masowej, nie później niż 30 dni przed planowanym terminem jej 

rozpoczęcia, jest zobowiązany wystąpić  z wnioskiem o opinię  do Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 marca 2009r. o 

bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009r. Nr 62 poz.504).  

§ 10 .  Ustala się  minimalną  częstotliwoś ć  usuwania odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości, zgodnie z umowami określonymi z przedsiębiorstwami:  

§ 11.  1. Odpady komunalne, selekcjonowane i nieselekcjonowane, są  odbierane od 

właścicieli nieruchomości zgodnie z podpisanymi umowami odbioru odpadów 

komunalnych w gminie, bądź na zgłoszenie.  

2. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany umieścić urządzenia wypełnione odpadami 

w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego bez 

konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie 

ma, należy je udostępnić  w dniu odbioru przedsiębiorcy wywozowemu, dopuszcza się 

także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru 

odpadów zgromadzonych w pojemnikach.  

3. Odpady wielkogabarytowe należy wystawić  na chodnik lub ulicę  przed wejściem na 

teren nieruchomości lub na miejsce wyznaczone przez zarządcę  do tego celu w 

zabudowie wielorodzinnej w oparciu o umowę  podpisaną  z podmiotem uprawnionym, 

natomiast w przypadku zabudowy jednorodzinnej należy gromadzić w zorganizowanych 

przez gminę  punktach zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego lub na zgłoszenie, w oparciu o umowę  z podmiotem 

uprawnionym.  

4. Odpady budowlane muszą być  złożone w udostępnionych przez podmiot uprawniony 

kontenerach, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu podmiotu uprawnionego oraz 

nie utrudniającym korzystania z nieruchomości lub wyznaczonym do tego celu przez 

zarządcę  w zabudowie wielorodzinnej Do odbierania tych odpadów można używać 

samochodów przystosowanych do przewozu kontenerów lub skrzyniowych, powinny one 

być przykryte, aby nie powodowały podczas transportu zanieczyszczenia i zaśmiecenia 

terenu.  

5. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na 

podstawie zamówienia właściciela nieruchomośc i ,  złożonego do podmiotu 

uprawnionego, z którym podpisał umowę,  zamówienie musi być zrealizowane w okresie 

36 godzin od zgłoszenia.  

6 .  C zęstotliwoś ć  opróżn i a n i a   z   o s adów  ściekowych zbiorników oczyszczalni 

przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji.  

7. Do odbierania odpadów komunalnych niesegregowanych należy używać samochodów 

specjalistycznych, a do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych - samochodów asenizacyjnych, pojazdy, o których mowa wyżej, 

winny być myte codziennie.  

8. Do odbierania odpadów należy  używać  samochodów specjalnie, w tym celu 

przystosowanych i wyposażonych ,  tak  aby  i ch  t ranspor t  n ie  powodował 

zanieczyszczenia i zaśmiecenia terenu.  

9. Zanieczyszczenia, jakie powstają  w wyniku załadunku i transportu odpadów oraz 

nieczystości płynnych pracownicy podmiotu uprawnionego mają obowiązek natychmiast 

usunąć.  

R o z d z i ał  5  

Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów oraz ilości odpadów 

wyselekcjonowanych, do których osiągnięcia zobowiązane są podmioty 

uprawnione  

§ 12. 1. Jednostki wywozowe prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, zobowiązani są  do ich przekazywania do 

miejsca najbliżej położonego od miejsca ich wytworzenia, w którym mogą być poddane 

odzyskowi lub unieszkodliwianiu, w instalacjach spełniających wymagania najlepszej 

dostępnej techniki lub technologu, o której mowa w art. 143 ustawy Prawo ochrony 

środowiska, ujętej w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami.  

2. System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy 

odpadów komunalnych ule-gających biodegradacji kierowanych do składowania:  

3. Obowiązek ten realizują przedsiębiorcy, którzy uzyskają zezwolenie na odbiór odpadów 

od mieszkańców.  

§ 13. Zgodnie z zapisami KPGO i treścią niniejszego Regulaminu, podmioty uprawnione 

są  zobowiązane w kolejnych latach wyselekcjonować  spośród odpadów komunalnych 

biodegradowalnych ilości odpadów podane w § 2 ust. 19.  

R o z d z i ał  6  

Inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami  

§ 14. 1. Gmina zapewnia objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem 

odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, a więc:  

2. Zakłada się zwiększenie ilości zbieranych odpadów metodą selektywną od turystów i 

wczasowiczów.  

3. Gmina podaje do publicznej wiadomości wymagania, jakie muszą  spełniać 

przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwoleń na odbiór odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości; w wymaganiach tych szczegółowo określa, w oparciu o 

niniejszy Regulamin, zasady selekcji odpadów przez właścicieli, zasady ich odbioru oraz 

dalszego postępowania z nimi przez przedsiębiorców.  

4. Gmina wydając zezwolenie na odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości, poprzez 

określenie szczegółowych zasad odbioru i postępowania, zobowiązuje przedsiębiorców 

do odbierania wszystkich odpadów zebranych selektywnie, w tym powstających w 

gospodarstwach domowych, odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów, odpadów budowlanych z 

remontów i odpadów niebezpiecznych.  

R o z d z i ał  7  

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę 

przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem 

terenów przeznaczonych do wspólnego użytku  

§   1 5 .  Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są  zobowiązane do zachowania 

bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub 

uciążliwością  dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do 

użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.  

§ 16. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:  

R o z d z i ał  8  

Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach 

wyłączonych z produkcji rolniczej  

§ 17. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych 

z produkcji rolniczej, oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego na funkcję inną niż rolnicza.  

2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie 

zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:  

3. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, 

zobowiązani są przestrzegać następujących zapisów:  

4. W przypadku wystąpienia konieczności przeniesienia kolonii pszczół  w miejsce 

spełniające wymagania o których mowa w ust. 3 pkt 5, należy dokonać  tego 

przeniesienia we właściwym czasie dostosowanym do stopnia wegetacji kolonii, w taki 

sposób aby zminimalizować ryzyko powstania szkody.  

R o z d z i ał  9  

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania  

§ 18. 1. Wprowadza się obowiązek przeprowadzenia akcji odszczurzania w miesiącach 

marzec i październik każdego roku na terenach nieruchomości.  

2. Obowiązkiem, o którym mowa w ust. 1 obarczeni są właściciele nieruchomości.  

3. W trakcie przeprowadzania deratyzacji obowiązuje zachowanie szczególnej 

ostrożności w obrębie miejsc wyłożenia środków zwalczających gryzonie.  

4. Obowiązkowej deratyzacji podlegają  wszystkie obiekty na terenie gminy: budynki 

mieszkalne, obiekty użyteczności publicznej, zabudowania gospodarcze, sklepy, 

warsztaty, ze szczególnym uwzględnieniem korytarzy piwnicznych, węzłów cieplnych, 

studni urządzeń kanalizacji sanitarnej itp.  

5. Deratyzacja powinna być  poprzedzona akcją sanitarno-porządkową,  mającą  na celu 

przegląd nieruchomości pod kątem jej niedostępności dla szczurów.  

6. Informacja o deratyzacji będzie podawana w formie obwieszczenia wójta gminy.  

R o z d z i ał  1 0 

Postanowienia końcowe  

§ 19. 1. Gmina Gościno tworzy odpowiednie warunki do utrzymania czystości i porządku 

poprzez:  

2. W przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązków, o których mowa w regulaminie 

Wójt Gminy wydaje decyzję  nakazującą  wykonanie ww. obowiązku. Decyzja, o której 

mowa w zdaniu poprzedzającym podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 

czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005r. Nr 229 

poz.1954 j.t.z późn. zm.).  

3. Właściciele nieruchomości i inne osoby nie wykonujące obowiązków określonych w 

regulaminie podlegają  karze grzywny. Postępowanie w sprawach, o których mowa w 

zdaniu poprzedzającym toczy się  według przepisów postępowania w sprawach o 

wykroczenie.  

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gościno.  

§ 21. Traci moc uchwała Nr XXXV/249/06 Rady Gminy Gościno z dnia 9 lutego 2006 r. w 

sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gościno.  

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

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.  

1) wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości;

2) rodzaje i minimalną pojemnością urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów

komunalnych; 

3) częstotliwoś ć  i sposób pozbywania się  odpadów komunalnych i nieczystości

ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku

publicznego; 

4) maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów; 

5) inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami;

6) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe;

7) wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach

wyłączonych z produkcji rolniczej; 

8) wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej

przeprowadzania. 

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu

czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236 poz.2008 j.t. z późn. zm.); 

2) ustawie o odpadach - należy przez to rozumieć  ustawę z dnia z dnia 27 kwietnia

2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2007r. Nr 39 poz.251 j.t. z późn. zm.); 

3) ustawie o drogach publicznych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 marca

1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19 poz.115 j.t. z późn. zm.); 

4) ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków -

należy przez to rozumieć  ustawę  z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr 123

poz.858 j.t. z późn. zm.); 

5) Prawo wodne - należy przez to rozumieć  ustawę  z dnia 18 lipca 2001r. Prawo

wodne (Dz.U. z 2005r. Nr 239 poz.2019 j.t. z późn. zm.); 

6) Prawo ochrony środowiska - należy przez to rozumieć  ustawę z dnia 27 kwietnia

2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2008r. Nr 25 poz.150 j.t. z późn. zm.); 

7) ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - należy przez to

rozumieć ustawę o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca

2005 r. (Dz. U. 180 poz. 1495 z późn. zm.); 

8) ustawie o bateriach i akumulatorach – należy przez to rozumieć  ustawę z dnia 24

kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. 79 poz. 666), 

9) ustawie o ochronie zwierząt - należy przez to rozumieć  ustawę z dnia 21 sierpnia

1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003r. Nr 106 poz.1002 j.t. z późn. zm.); 

10) ustawie o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich - należy przez to

rozumieć ustawę z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.U.07.133.921 z późn. zm.); 

11) Prawo budowlane - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (Dz.U.06.156.1118 j.t. z późn. zm); 

12) nieruchomośc i  - 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; 

13) właścicielu nieruchomośc i  - należy przez to rozumieć  właściciela, a także

współwłaściciela, użytkowników wieczystych, jednostkę  organizacyjną  i osobę

posiadającą  nieruchomość  w zarządzie lub użytkowaniu, a także inny podmiot

władający nieruchomością,  również  wykonawcę  robót budowlanych oraz

przedsiębiorstwo komunikacji dla przystanków i dworców, a także osobę

sprawującą zarząd nad nieruchomością wspólną w rozumieniu przepisów ustawy z

dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 j.t. z

późn. zm.) lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany; 

14) umowach - należy przez to rozumieć  umowy, rozumiane zgodnie z treścią art. 6

ust. 1 ustawy, podpisane z podmiotem uprawnionym przez właścicieli

nieruchomości; 

15) górnych stawkach opłat - należy przez to rozumieć  zgodne z treścią art. 6 ust. 2

ustawy górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi,

podmiotów uprawnionych, w zakresie pozbywania się  zebranych na terenie

nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych; 

16) Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (dalej: KPGO) - należy rozumieć przez to

dokument przyjęty przez Radę Ministrów zgodnie z treścią art. 14 ust. 4 ustawy z

dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.07.39.251 j.t. z późn. zm.) i ogłoszony

w Monitorze Polskim z 2006r., Nr 90 poz.946 z dnia 29 grudnia 2006r., 

17) stawkach opłat  - należy rozumieć  przez to wysokość  opłat uiszczanych przez

właściciela nieruchomości, podmiotowi uprawnionemu za odbiór odpadów

komunalnych, przeliczonych na jedną zamieszkałą osobę w skali roku i miesiąca,

których wysokość skalkulowana jest z uwzględnieniem: ilości wytwarzanych przez

jedną  osobę  odpadów, kosztów ich odbioru, transportu, selekcji, odzysku,

recyklingu, kompostowania, składowania, spalania i innych form unieszkodliwiania

odpadów, nie wyłączając kosztów budowy instalacji, urządzeń i obiektów, kosztów

ich eksploatacji, zamknięcia, likwidacji, rekultywacji, monitoringu, dozorowania

oraz ewentualnych odszkodowań  wynikłych faktu realizacji obiektu lub kosztów

zabezpieczenia roszczeń; podmiot uprawniony zobowiązany jest do pomniejszania

stawek opłat o wpływy uzyskiwane z opłat produktowych z wojewódzkiego funduszu

ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wpływy uzyskane na mocy umów

podpisanych z organizacjami odzysku, wpływy uzyskane ze sprzedaży niektórych

surowców wtórnych oraz wpływy uzyskane od samorządu z tytułu dopłat do

selektywnej zbiórki i odbioru; ilość odpadów wytwarzanych w przeciągu roku przez

jedną osobę; 

18) zniżkach w opłatach - należy przez to rozumieć,  zgodne z treścią  art. 6 ust. 4

ustawy, zniżki, w stosunku do górnych stawek opłat, udzielane w roku następnym,

właścicielom nieruchomości, w zamian za zebrane i odebrane odpady w sposób

selektywny w roku poprzednim; wielkoś ć  zniżek określa rada gminy w drodze

uchwały; 

19) poziomach selekcji - należy przez to rozumieć,  ilość  - zgodnie z docelowymi

zapisami KPGO - odbieranych od jednej osoby następujących odpadów: 

a) organicznych w roku 2010 – 23,5kg z tendencją  spadkową  o 5% w latach

następnych 

b) opakowań  z papierem, tekturą  tekstyliami i metalami w roku 2010 – 25,5kg bez

zmian w latach następnych. 

c) odpadów wielkogabarytowych rocznie na poziomie 20kg.

d) odpadów budowlanych w roku 2010 -85kg i w 2015r. – 103kg.

e) odpadów niebezpiecznych rocznie do poziomu 3 kg.

20) odpadach komunalnych - należy przez to rozumieć  odpady powstające w

gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów

niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na

swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach

domowych; 

21) odpadach wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć  jeden ze strumieni

odpadów komunalnych wymienionych w KPGO, charakteryzujący się tym, że jego

składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę,  nie mogą  być  umieszczone w

typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych; 

22) odpadach ulegających biodegradacji - należy przez to rozumieć  odpady, które

ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów; 

23) odpadach zielonych - należy przez to rozumieć  frakcję  odpadów ulegających

biodegradacji, powstających w wyniku pielęgnacji i uprawy ogrodów i terenów

zielonych; 

24) odpadach opakowaniowych - należy przez to rozumieć  opakowania z papieru i

tektury, opakowania wielomateriałowe, opakowania z tworzyw sztucznych,

opakowania ze szkła, opakowania z blachy stalowej i opakowania z aluminium,

wymienione w KPGO pośród 18 strumieni składających się na odpady komunalne; 

25) odpadach budowlanych - rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzących z

remontów i budów wymienioną w KPGO pośród 18 strumieni składających się na

odpady komunalne; 

26) odpadach niebezpiecznych - rozumie się  przez to  f rakc ję  odpadów

niebezpiecznych w rozumieniu ustawy o odpadach, wymienioną w KPGO pośród

18 strumieni składających się  na odpady komunalne, a więc np.: baterie,

akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do

impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków,

opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach, opakowania po aerozolach,

zużyte opatrunki; 

27) sprzęcie (elektrycznym i elektronicznym) - należy przez to rozumieć  zgodnie z

ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca 2005 r.

(Dz. U. 180 poz. 1495 z późn. zm.) urządzenia, których prawidłowe działanie jest

uzależn i o n e  o d  d o pły w u  p rądu e lekt rycznego lub od obecnośc i   pó l

elektromagnetycznych oraz mogące służyć do wytwarzania, przesyłu lub pomiaru

prądu elektrycznego lub pól elektromagnetycznych i zaprojektowane do użytku

przy napięciu elektrycznym nieprzekraczającym 1.000 V dla prądu zmiennego

oraz 1.500 V dla prądu stałego, zaliczone do grup sprzętu określonych w

załączniku nr 1 do ustawy; 

28) nieczystościach ciekły c h  - należy przez to rozumieć   ścieki gromadzone

przejściowo w zbiornikach bezodpływowych; 

29) zbiornikach bezodpływowych - należy przez to rozumieć  instalacje i urządzenia

przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstania; 

30) stacjach zlewnych - należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia zlokalizowane

przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków służące do

przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych po-jazdami asenizacyjnymi z

miejsc gromadzenia; 

31) miejscu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych należy przez to

rozumieć zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o odpadach instalację służącą do odzysku

lub unieszkodliwiania w najnowszej technologii, położoną  najbliżej miejsca

wytwarzania odpadów, na obszarze tego województwa, na którym zostały

wytworzone; 

32) podmiotach uprawnionych - należy przez to rozumieć  przedsiębiorstwa będące

gminnymi jednostkami organizacyjnymi lub podmiotami posiadającymi wydane

przez Wójta Gminy, organ wykonawczy jednostki pomocniczej lub organ jednostki

albo podmiotu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

samorządzie gminnym, ważne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie: 

a) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

b) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

c) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

d) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni

zwłok zwierzęcych i ich części; 

33) zabudowie wielorodzinnej - należy przez to rozumieć  zabudowę  budynkami

wielomieszkaniowymi i wielolokalowymi; 

34) chowie zwierząt  - rozumie się  przez to wszelkie formy posiadania zwierząt

gospodarskich bez względu na tytuł  prawny oraz sposób ich utrzymywania i

użytkowania; 

35) zwierzętach domowych - rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające

wraz z  człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu,

utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza w rozumieniu ustawy

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003r. Nr 106 poz.1002 j.t.

z późn. zm.); 

36) zwierzętach gospodarskich - rozumie się przez to zwierzęta utrzymywane w celach

hodowlanych i produkcyjnych; 

37) 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. 

1) wyposażenie nieruchomości w opisane w Rozdziale III urządzenia, służące do

zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim

stanie sanitarnym, porządkowym, technicznym i okresowe dokonywanie dezynfekcji

tych urządzeń; 

2) utrzymywanie w należytym stanie sanitarnym altan oraz innych pomieszczeń,

mieszczących urządzenia na odpady; 

3) prowadzenie w opisanym w § 5. ust. 9 zakresie selektywnego zbierania i

przekazywania do odbioru poszczególnych strumieni odpadów komunalnych; 

4) przekazanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych

podmiotowi uprawnionemu do odbioru; 

5) selektywne zbieranie odpadów innych niż  komunalne, powstających na terenie

nieruchomości w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej, np. medycznych,

weterynaryjnych, i postępowanie z nimi zgodnie z zasadami przewidzianymi w

ustawie o odpadach; 

6) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości odpadów budowlanych i resztek

materiałów budowlanych, powstałych w wyniku remontu i modernizacji lokali i

budynków do specjalnie do tego celu przeznaczonych kontenerów ustawianych

przez uprawnione podmioty na zlecenie właściciela nieruchomości; 

7) bezwzględne przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej

lub, w przypadku, gdy budowa sieci jest technicznie lub ekonomicznie

nieuzasadniona, a fakt ten ma swoje odzwierciedlenie w studium uwarunkowań  i

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowym planie

zagospodarowania przestrzennego, o ile taki został opracowany oraz w wieloletnim

planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,

wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nie-czystości ciekłych lub

przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w

przepisach odrębnych; 

8) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych;

9) utrzymywanie w prawidłowym stanie technicznym posiadanego uzbrojenia

technicznego tj. przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

udrażnianie rynien, rur spustowych łącznie z koszem do czyszczenia i rewizją; 

10) oddzielne gromadzenie ścieków bytowych, gnojówki i gnojowicy;

11) utrzymywanie w prawidłowym stanie technicznym, odmulanie i wykaszanie rowów

odwadniających istniejących przy drogach,  torach i  na terenie innych

nieruchomości będących własnością danego podmiotu; 

12) utrzymywanie czystości na przystankach, torowiskach, w przepustach, i przy

przejściach, pod mostami itp.; 

13) uprzątanie z powierzchni nieruchomości i z wnętrza budynków każdej substancji

lub przedmiotu należących do jednej z kategorii określonych w załączniku nr 1 do

ustawy o odpadach, których posiadacz pozbywa się,  zamierza się pozbyć  lub do

ich pozbycia się jest obowiązany i przekazywanie ich podmiotowi uprawnionemu; 

14) likwidowanie śliskości w okresie mrozów i opadów śnieżnych w miejscach

użyteczności publicznej i chodnikach przy użyc iu  środków wymienionych w

Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. Dz. U. Nr 230,

poz. 1960 w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą  być

używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach; 

15) usuwanie nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych części nieruchomości

użyteczności publicznej; 

16) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wyłącznie w miejscach

dozwolonych, a więc: 

a) na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego tylko pod warunkiem,

że powstając e  ścieki odprowadzane są  do kanalizacji sanitarnej na warunkach

określonych przez zarządcę tej kanalizacji lub gromadzone w sposób umożliwiający

ich usunięcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w

szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników

wodnych lub do ziemi, 

b) na terenach służących  do  użytku publicznego tylko w miejscach do tego

przygotowanych i specjalnie oznaczonych; 

17) naprawy, drobne, a więc wymiana kół,  świec zapłonowych, żarówek, uzupełnianie

płynów, regulacje, pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi,

na terenie nieruchomości tylko za zgodą właściciela nieruchomości i tylko wtedy,

gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są

gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami o

utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 

18) stosowanie się  właścicieli zwierząt domowych i gospodarskich do przepisów

rozdziałów VII i VIII niniejszego Regulaminu. 

1) stosowania i składowania środków chemicznych dla usunięc i a  śniegu i lodu,

szkodliwych dla środowiska, a w szczególności dla terenów zieleni oraz zadrzewień;

ponadto obowiązuje całkowity zakaz stosowania środków chemicznych w pobliżu

pomników przyrody i parków wiejskich; 

2) zgarniania śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię;

3) wyprowadzania psów lub innych zwierząt do obiektów użytku publicznego, placówek

handlowych lub gastronomicznych i na teren plaży jeziornej, jeżeli zakaz taki wynika

z wyraźnego oznakowania dokonanego przez właściciela nieruchomości lub podmiot

zarządzający (placówką lub obiektem lub terenem); 

4) zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt;

5) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami

zlewnymi; 

6) indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli

nieruchomości; 

7) wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów,

nieczystości ciekłych i wód opadowych spływających z powierzchni dachów,

podjazdów, itp.; 

8) wprowadzania ścieków bytowych i przemysłowych do urządzeń  sieci kanalizacji

deszczowej a także wprowadzania ścieków deszczowych i wód drenażowych do

kanalizacji sanitarnej oraz wprowadzania do wszystkich urządzeń  kanalizacyjnych

odpadów stałych, czego konsekwencją  jest zmniejszanie przepustowości kanałów

odpadów płynnych niemieszających się z wodą, substancji palnych i wybuchowych,

substancji żrących, od-padów z hodowli zwierząt  o raz  ścieków zawierających

drobnoustroje chorobotwórcze - zgodnie z ustawą  o zbiorowym zaopatrzeniu w

wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków; 

1) powinny być  wyposażone w szczelne pokrywy zabezpieczające gromadzone

odpady przed dostępem zwierząt oraz opadów atmosferycznych; 

2) nie powinny powodować uciążliwego hałasu w trakcie ich wytaczania i opróżniania.

1) kosze uliczne o pojemności od 10 do 50 I;

2) pojemniki na odpady o pojemności od 110 I, 120 I, 240 I, 1100 I, KP7-7000 I;

3) worki w sytuacji, gdy warunki atmosferyczne uniemożliwiają  dojazd pojazdów

podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów; 

4) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań  ze szkła, opakowań  z

tworzyw sztucznych, zmieszanych odpadów opakowaniowych o pojemności 1000 I

do 2500 I oraz KP7 - na odpady wielkogabarytowe; 

5) kontenery przeznaczone na odpady budowlane KP-7;

6) kosze na psie odchody.

1) odpady kuchenne ulegające biodegradacji: obecny system gospodarowania

odpadami komunalnymi przy wykorzystaniu istniejącego miejsca odzysku i

unieszkodliwiania zapewnia ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji.

Dopuszcza się  łączne zbieranie odpadów biodegradowalnych ze zmieszanymi

niesegregowanymi odpadami komunalnymi; 

2) odpady opakowaniowe: – w zabudowie jednorodzinnej - składane są do worków na

opakowania, dostarczonych przez podmiot uprawniony i przekazywane w ramach

zawiązanej umowy; odbiór raz w miesiącu, – w zabudowie wielorodzinnej - składane

są  do worków, dostarczonych przez podmiot uprawniony i przekazywane na

bieżąco do Gminnej Zbiornicy Odpadów (GZO), gdy właściciel nieruchomości

podpisał  odrębną  umowę  z podmiotem uprawnionym. Gdy właściciel umowy nie

podpisał,  odpady składane są  do odrębnego pojemnika, w który zarządca

nieruchomości ją wyposażył; odbiór dwa razy w miesiącu; 

3) odpady tekstylne i obuwie zaleca się  gromadzić  do istniejących w przestrzeni

wiejskiej specjalnych pojemnikach ustawionych na terenie osiedli mieszkaniowych

zabudowy wielorodzinnej oraz przy obiektach handlowych; odbiór raz w miesiącu; 

4) sprzęt elektryczny i elektroniczny; zabrania się  umieszczania zużytego sprzętu

łącznie z innymi odpadami; należy organizować  odbiór w oparciu o indywidualne

umowy z podmiotem uprawnionym - w przypadku zabudowy wielorodzinnej,

natomiast w przypadku zabudowy jednorodzinnej należy gromadzić  w

zorganizowanych przez gminę  punktach zbiórki odpadów wielkogabarytowych i

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ponadto zgodnie z art. 42 ustawy

o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym obowiązek odbierania zużytego

sprzętu ciąży na sprzedawcach; 

5) odpady niebezpieczne: – w zabudowie jednorodzinnej zbieranie w odpowiednich do

tego opakowaniach, dostarczonych przez podmiot uprawniony i przekazywane jemu

zgodnie z podpisaną umową;  odbiór raz w miesiącu, – w zabudowie wielorodzinnej

zbieranie w odpowiednich do tego opakowaniach, dostarczonych przez podmiot

uprawniony i przekazywanie uprawnionemu podmiotowi, z którym wytwórca podpisał

odrębną  umowę.  Gdy właściciel umowy nie podpisał,  odpady składane są  do

odrębnego pojemnika, w który zarządca nieruchomości ją wyposażył;  odbiór raz w

miesiącu. Zgodnie z zapisami w planie gospodarki odpadami należy zbierać  do

pojemników rozmieszczonych w: placówkach sprzedaży detalicznej artykułów i

sprzętu gospodarstwa domowego oraz artykułów radiowo-telewizyjnych, placówkach

sprzedaży detalicznej sprzętu oświetleniowego, (zgodnie z art. 42 ustawy o zużytym

sprzęcie elektrycznym i elektronicznym obowiązek odbierania zużytego sprzętu

ciąży na sprzedawcach), w aptekach, szkołach, placówkach sprzedaży detalicznej

paliw płynnych i gazowych, warsztatach samochodowych, punktach wymiany oleju;

zgodnie z ustawą o bateriach i akumulatorach zabrania się umieszczania zużytych

baterii i zużytych akumulatorów razem z innymi odpadami; 

6) odpady wielkogabarytowe; zabrania się umieszczania odpadów wielkogabarytowych

z innymi odpadami; należy organizować odbiór w oparciu o indywidualne umowy z

podmiotem uprawnionym - w przypadku zabudowy wielorodzinnej, natomiast w

przypadku zabudowy jednorodzinnej należy gromadzić  w zorganizowanych przez

gminę  punktach zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu

elektrycznego i elektroniczne-go lub na zgłoszenie, w oparciu o zawarte umowy z

podmiotem uprawnionym; 

7) odpady budowlane są  składane do kontenera otwartego dostarczonego przez

podmiot uprawniony, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu podmiotu

uprawnionego, na miejscu nie utrudniającym korzystania z nieruchomości; odbiór

na zgłoszenie indywidualne. 

1) gmina i prowadzący handlową działalność gospodarczą są zobowiązani ustawić  w

miejscach publicznych, przed sklepami itp., pojemniki przeznaczone na selektywną

zbiórkę  odpadów z zakresu prowadzonej działalności, Pojemniki przeznaczone do

zbiórki selektywnej odpadów w systemie ogólnodostępnym, muszą  posiadać

odpowiednie wyraźne oznaczenia, na jaki surowiec wtórny są przeznaczone. Nowo

dostawiane pojemniki powinny być  dostosowane pod względem wizualnym i

objętościowym do istniejących w najbliższym otoczeniu. Pod względem systemu

odbioru tych odpadów należy pojemniki dostosować do systemu posiadanego przez

firmę, która świadczy odbiór tych odpadów; 

2) miejsca publiczne takie jak drogi publiczne, ciągi handlowo-usługowe, przystanki

komunikacji, parki są  przez właścicieli nieruchomości lub przedsiębiorców

użytkujących tereny komunikacji publicznej obowiązkowo wyposażo n e  w

zamocowane na stałe kosze uliczne, zgodnie z następującymi zasadami: –

rozmieszczenie musi uwzględniać natężenie ruchu ulicznego na drogach, – muszą

być  wykonane z materiałów odpornych na palenie, – wielkoś ć  koszy ulicznych

została określona w § 5 ust. 7 pkt 1, 

3) organizatorzy imprezy masowej są zobowiązani do wyposażenia miejsca, na którym

ona się odbywa, w jeden pojemnik o pojemności 120 I na 20 osób uczestniczących

w imprezie oraz w szalety przenośne w liczbie jeden szalet na 200 osób

uczestniczących w imprezie, organizatorzy są zobowiązani przed imprezą zawrzeć

umowy z podmiotami uprawnionymi posiadającymi aktualne zezwolenie na odbiór i

transport odpadów, celem wyposażenia w kosze i szalety oraz ich opróżnienie i

uprzątnięcie w czasie nie dłuższym niż 12 godzin po zakończeniu imprezy. 

1) opakowania z papieru i tektury – w pojemnikach koloru niebieskiego,

2) opakowania ze szkła – w urządzeniach pojemnikach zielonego,

3) opakowania z tworzyw sztucznych, wielkomateriałowe lub z metali – w pojemnikach

koloru żółtego, 

4) opakowania ulegające biodegradacji – w pojemnikach koloru brązowego,

5) odpady niesegregowane – w pojemnikach z logo odbiorcy,

6) odpady niebezpieczne; baterie i akumulatory - w pojemnikach koloru czerwonego,

Postanowienia niniejszego ustępu nie naruszają  postanowień  §  5  us t .   8   i   9

niniejszego regulaminu. 

§   7 .Zasady rozmieszczania urządzeń  przeznaczonych do zbierania odpadów i

gromadzenia nieczystości płynnych:  

1) podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy

uwzględniać przepisy § 22 i § 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.); 

2) na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi

odpadami należy ustawiać  w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników

podmiotu uprawnionego bez konieczności otwierania wejśc i a  n a  t e r e n

nieruchomośc i  l ub ,  gdy  tak ie j  możliwośc i  n i e  m a ,  n a l eży udostępnić  je

przedsiębiorstwu wywozowemu w dniu odbioru, dopuszcza się także wjazd na teren

nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów

zgromadzonych w pojemnikach; 

3) zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą

być  zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego

podmiotu uprawnionego w celu ich opróżnienia. 

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

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) do pojemników na opakowania szklane zabrania się  wrzucać:  – ceramikę

(porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki), – lustra, – szklane opakowania

farmaceutyczne i chemiczne z pozostałościami zawartośc i ,  – szkło budowlane

(szyby okienne, szkło zbrojone), szyby samochodowe; 

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

zabrudzone tworzywa sztuczne pochodzenia medycznego, – opakowania i butelki

po olejach i smarach, puszki i pojemniki po farbach i lakierach, – opakowania po

środkach chwasto- i owadobójczych; 

4) zabrania się  odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z

obornika do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe; 

5) zabrania się  gromadzenia w zbiornikach bezodpływowych nieczyszczonych

ścieków poprodukcyjnych, ścieków zawierających ropopochodne oraz płynnych

odpadów kuchennych z zakładów zbiorowego żywienia. 

a) w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz w tygodniu,

b) niezależn i e  o d  c zęstotliwośc i   op różniania pojemników i koszy ulicznych

zarządzający obszarem mają  obowiązek nie dopuścić  do przepełnienia koszy

ulicznych i wysypywania odpadów na ziemię; 

c) usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa się według potrzeb jednak nie

rzadziej niż raz w tygodniu; 

d) właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani

opróżniać je z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia i

wylewania na powierzchnię  terenu oraz zagniwania nagromadzonych w nich

ścieków; przyjmuje się,  że pojemnoś ć  zbiorników powinna wystarczyć  na

opróżnianie ich nie częściej niż raz w tygodniu; 

e) właściciele punktów handlowych i usługowych zlokalizowanych poza budynkami są

zobowiązani usuwać odpady codziennie; 

f) organizatorzy imprez masowych zobowiązani są  usuwać  odpady i opróżniać

przenośne toalety oraz usuwać  je w czasie nie dłuższym niż  12 godzin po

zakończeniu imprezy. 

a) do 31 grudnia 2010 r. do nie więcej niż  75% wagowo całkowitej masy odpadów

ulegających biodegradacji, 

b) do 31 grudnia 2013 r. do nie więcej niż 50%,

c) do 31 grudnia 2020 r. do nie więcej niż 35%, w stosunku do masy tych odpadów

wytworzonych w roku 1995, będą  to następujące i lośc i  w  gmin ie :  – 115

kg/osobę/rok w roku 2010, – 76 kg/osobę/rok w roku 2013, – 53 kg/osobę/rok w

roku 2020, przy czym ilość odpadów biodegradowalnych wytworzonych w 1995 r. w

Polsce wg KPGO to 4.380,8 tys. Mg, a w województwie zachodniopomorskim 209,9

tys. Mg. 

a) opakowaniowych,

b) wielkogabarytowych,

c) budowlanych,

d) niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych.

1) w odniesieniu do psów:

a) wyposażenia psa w obrożę,  a w przypadku ras uznawanych za agresywne –

również w kaganiec, 

b) prowadzenie psa na uwięzi a psa rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób

zagrażającego otoczeniu - na uwięzi i w nałożonym kagańcu, 

c) zwolnienie przez właściciela nieruchomośc i  psów ze smyczy na  teren ie

nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w

sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób

trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem, 

2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:

a) stały i skuteczny dozór,

b) niewprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem

obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp.,

postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzy-stających z pomocy psów-

przewodników, 

c) niewprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla

dzieci, plaż,  kąpielisk oraz tereny objęte zakazem na podstawie odrębnych uchwał

rady gminy, 

d) zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach

zielonych do tego prze-znaczonych i specjalnie oznakowanych, w sytuacji, gdy

właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy

ono psów ras uznanych za agresywne, 

e) 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, należy umieszczać  w specjalnie

przygotowanych do tego celu koszach lub jeśli one nie występują w pobliżu mogą

być  deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów;

postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z  psów

przewodników, 

f) niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe,

g) właściwe traktowanie zwierząt domowych zgodnie z art. 5, art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o

ochronie zwierząt, 

h) zgłaszanie do schroniska, faktu zauważenia bezdomnego psa lub zwierzęcia

podejrzanego o wściekliznę; 

3) hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są  spełniać  wymogi ustanowione dla

hodujących zwierzęta gospodarskie na obszarach wyłączonych spod zabudowy; 

4) postanowienia pkt 2 dotyczą  także zwierząt nieudomowionych, utrzymywanych w

charakterze zwierząt domowych. 

1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt

spełniających wymogi Prawa budowlanego; 

2) wszelka uciążliwoś ć  hodowli dla środowiska, w tym emisje będące jej skutkiem

zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona. 

1) przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych;

2) gromadzić  i usuwać  nieczystości, które nie są  obornikiem i gnojówką,  w sposób

przewidziany dla ścieków; 

3) składować  obornik w odległości co najmniej 10 m od linii rozgraniczającej drogi

publicznej, na terenie płaskim wyposażonym w płyty gnojowe w terminie określonym

ustawą,  tak by odcieki  nie mogły przedostawać  się  na teren sąsiednich

nieruchomości; 

4) przeprowadzać  deratyzację  pomieszczeń,  w których prowadzona jest hodowla

zwierząt ,  dwa razy do roku wiosną  i jesienią,  realizowaną  przez podmiot

uprawniony; 

5) pszczoły trzymać  w ulach, ustawionych na obrzeżach w odległości, co najmniej 30

m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły

nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich; w przypadku

gdy ule posadowione są  na nieruchomości stanowiącej współwłasność,  stosunki

pomiędzy współwłaścicielami regulują przepisy ustawy kodeks cywilny. 

1) propagowanie działań mieszkańców Gminy na rzecz ekologii;

2) wydawanie podmiotom gospodarczym zezwoleń na działalność usługową w zakresie

odbierania od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych stały c h  i

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych; 

3) bieżącą kontrolę realizacji przepisów ustawy oraz niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy 

 

 

 

Barbara Koleśnikow 
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UCHWAŁA NR LII/317/10  

RADY GMINY W GOŚCINIE  

z dnia 25 czerwca 2010 r.  

 

w sprawie regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Gościno 

 

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

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591, t.j. 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, 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 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, 

poz. 142, Nr 28 poz. 146) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z 2006r. Nr 144, 

poz. 1042, z 2008r. Nr 223, poz. 1464, z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 79 , poz. 666, Nr 92 

poz. 753, Nr 215, poz. 1664, z 2010r. Nr 47 poz. 278), Rada Gminy Gościno uchwala 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gościno, zwany dalej 

regulaminem, o następującej treści: 

T Y T UŁ  1 .  R E G U L A M I N  U T R Z Y M A N I A  C Z Y S T OŚ C I  I  

P O R ZĄ D K U   

R o z d z i ał  1  

Postanowienia ogólne  

§   1 .  1. Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, mieszkańców oraz osoby 

przebywające czasowo na terenie Gminy Gościno.  

2. Określa się  szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

Gościno a przede wszystkim:  

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:  

R o z d z i ał  2  

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości  

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

nieruchomości poprzez:  

2. Na terenie budowy wykonywanie obowiązków właściciela nieruchomości należy do 

wykonawcy robót budowlanych.  

3. Na terenie wydzielonych krawężnikiem oraz na przystankach komunikacyjnych 

obowiązki uprzątnięcia i pozbycia się  błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń, 

należą do przedsiębiorców użytkujących tereny służące komunikacji publicznej.  

4. Na drogach publicznych obowiązki utrzymania czystości i porządku, a także zbieranie 

i pozbywanie się  odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych 

oraz utrzymanie tych urządzeń  w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i 

technicznym, pozbywanie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych 

z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej należy do 

zarządcy drogi.  

5. Uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, 

jeżeli zarząd drogi pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów na takim 

chodniku, należą do zarządcy drogi.  

6. Na terenach pozostałych obowiązki utrzymania czystości i porządku należą do gminy, 

do obowiązków gminy należy także uprzątnięcie i pozbycie się  błota, śniegu, lodu i 

innych zanieczyszczeń  z chodników, jeżeli gmina pobiera opłaty z tytułu postoju lub 

parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku oraz zbieranie i pozbycie się 

odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych umieszczonych na 

tym chodniku i utrzymanie tych urządzeń  w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym.  

§   4 .  Na terenie gminy, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, 

zabrania się:  

R o z d z i ał  3  

Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości oraz 

na drogach publicznych  

§ 5. 1. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie 

poprzez wyposażenie nieruchomości w pojemniki o odpowiedniej pojemności, 

uwzględniającej rodzaj zabudowy, działalność usługową i częstotliwość pozbywania się 

odpadów, według zasad opisanych w ust. 3.  

2. Pojemniki na odpady powinny być  ustawione w granicach nieruchomości, w miejscu 

dostępnym dla mieszkańców i jednostek wywozowych, na twardej i równej powierzchni, 

zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota, w sposób nie powodujący utrudnień i 

niedogodności dla sąsiadów; należy uwzględniać przepisy § 22 i § 23 Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 

z późn. zm.).  

3. Pojemniki do gromadzenia odpadów muszą  spełniać  techniczne wymogi 

bezpieczeństwa, higieny, ochrony środowiska uzgodnione z podmiotem wywożącym 

odpady; odpady gromadzone w inny sposób nie będą  wywożone; nie dotyczy to 

odpadów przestrzennych.  

4. Właściciel pojemnika odpowiada za utrzymanie go w odpowiednim stanie technicznym 

i sanitarnym.  

5. Pojemniki wymienione w ust. 8 pkt 2:  

6.  Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie 

przez dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale lub 

czasowo przebywających na jej terenie, w taki sposób by opróżnianie było konieczne 

nie częściej niż  raz w tygodniu bez dopuszczenia do przepełnienia; podobnie 

przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi zostać  dostosowana do ilości 

mieszkańców w sposób zapewniający uzyskanie stopnia ich oczyszczania określonego 

w przepisach odrębnych  

7. Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to:  

8. Odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić  w następujący 

sposób:  

§ 6. 1. Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych w miejscach i na drogach publicznych:  

2. Odpady należy gromadzić w pojemnikach:  

§   8 .  Ograniczenia wynikające z konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa i 

właściwej eksploatacji urządzeń  do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorników 

bezodpływowych:  

R o z d z i ał  4  

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości 

ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku 

publicznego  

§  9 .  1.  Właściciele nieruchomości  są  zobowiązani do zawarcia umów z podmiotem 

uprawnionym na odbiór odpadów komunalnych.  

2. Właściciele nieruchomości, które pomimo istniejącej w obrębie posesji sieci kanalizacji 

sanitarnej nie zostały podłączone do tej infrastruktury, zobowiązani są  dokonać 

przyłączenia po uprzednim uzyskaniu warunków technicznych przyłączenia do sieci w 

MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu. Powyższe nie dotyczy właścicieli, którzy wyposażyli 

nieruchomoś ć  w przydomową  oczyszczalnię   ścieków, której parametry i poziom 

oczyszczania odpowiada normom.  

3. Właściciele nieruchomości, które nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej, z uwagi 

na brak tego uzbrojenia, w tym rejonie, są  zobowiązani do podpisania z podmiotem 

uprawnionym, umowy na opróżnianie zbiornika bezodpływowego lub opróżnianie 

osadnika oczyszczalni przydomowej.  

4. Wymieniona wyżej umowa może  b yć  również  podpisana z inną  jednostką 

funkcjonującą w oparciu o ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w 

wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr 123 poz.858 j.t. z późn. 

zm.), jeżeli posiada ona stosowne zezwolenie.  

5. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych rozliczane jest w oparciu o wskazania 

przepływomierza zainstalowanego na stacji zlewnej ścieków dowożonych, gdy brak 

takiego licznika, stosujemy normy, które wynikają  z treści Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm 

zużycia wody (Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 70).  

6. Właściciele nieruchomości zużywający wodę na potrzeby gospodarstwa rolnego lub w 

związku z utrzymywaniem terenów zielonych m in. podlewania ogrodów i innych terenów 

zieleni, w związku z tym nieodprowadzający jej do zbiorników bezodpływowych, powinni 

zainstalować  odrębne liczniki do pomiaru zużycia wody na potrzeby bytowe, w 

przeciwnym razie będą rozliczani w oparciu o wyżej wymienione normy.  

7. Organizator imprezy masowej, nie później niż 30 dni przed planowanym terminem jej 

rozpoczęcia, jest zobowiązany wystąpić  z wnioskiem o opinię  do Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 marca 2009r. o 

bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009r. Nr 62 poz.504).  

§ 10 .  Ustala się  minimalną  częstotliwoś ć  usuwania odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości, zgodnie z umowami określonymi z przedsiębiorstwami:  

§ 11.  1. Odpady komunalne, selekcjonowane i nieselekcjonowane, są  odbierane od 

właścicieli nieruchomości zgodnie z podpisanymi umowami odbioru odpadów 

komunalnych w gminie, bądź na zgłoszenie.  

2. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany umieścić urządzenia wypełnione odpadami 

w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego bez 

konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie 

ma, należy je udostępnić  w dniu odbioru przedsiębiorcy wywozowemu, dopuszcza się 

także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru 

odpadów zgromadzonych w pojemnikach.  

3. Odpady wielkogabarytowe należy wystawić  na chodnik lub ulicę  przed wejściem na 

teren nieruchomości lub na miejsce wyznaczone przez zarządcę  do tego celu w 

zabudowie wielorodzinnej w oparciu o umowę  podpisaną  z podmiotem uprawnionym, 

natomiast w przypadku zabudowy jednorodzinnej należy gromadzić w zorganizowanych 

przez gminę  punktach zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego lub na zgłoszenie, w oparciu o umowę  z podmiotem 

uprawnionym.  

4. Odpady budowlane muszą być  złożone w udostępnionych przez podmiot uprawniony 

kontenerach, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu podmiotu uprawnionego oraz 

nie utrudniającym korzystania z nieruchomości lub wyznaczonym do tego celu przez 

zarządcę  w zabudowie wielorodzinnej Do odbierania tych odpadów można używać 

samochodów przystosowanych do przewozu kontenerów lub skrzyniowych, powinny one 

być przykryte, aby nie powodowały podczas transportu zanieczyszczenia i zaśmiecenia 

terenu.  

5. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na 

podstawie zamówienia właściciela nieruchomośc i ,  złożonego do podmiotu 

uprawnionego, z którym podpisał umowę,  zamówienie musi być zrealizowane w okresie 

36 godzin od zgłoszenia.  

6 .  C zęstotliwoś ć  opróżn i a n i a   z   o s adów  ściekowych zbiorników oczyszczalni 

przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji.  

7. Do odbierania odpadów komunalnych niesegregowanych należy używać samochodów 

specjalistycznych, a do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych - samochodów asenizacyjnych, pojazdy, o których mowa wyżej, 

winny być myte codziennie.  

8. Do odbierania odpadów należy  używać  samochodów specjalnie, w tym celu 

przystosowanych i wyposażonych ,  tak  aby  i ch  t ranspor t  n ie  powodował 

zanieczyszczenia i zaśmiecenia terenu.  

9. Zanieczyszczenia, jakie powstają  w wyniku załadunku i transportu odpadów oraz 

nieczystości płynnych pracownicy podmiotu uprawnionego mają obowiązek natychmiast 

usunąć.  

R o z d z i ał  5  

Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów oraz ilości odpadów 

wyselekcjonowanych, do których osiągnięcia zobowiązane są podmioty 

uprawnione  

§ 12. 1. Jednostki wywozowe prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, zobowiązani są  do ich przekazywania do 

miejsca najbliżej położonego od miejsca ich wytworzenia, w którym mogą być poddane 

odzyskowi lub unieszkodliwianiu, w instalacjach spełniających wymagania najlepszej 

dostępnej techniki lub technologu, o której mowa w art. 143 ustawy Prawo ochrony 

środowiska, ujętej w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami.  

2. System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy 

odpadów komunalnych ule-gających biodegradacji kierowanych do składowania:  

3. Obowiązek ten realizują przedsiębiorcy, którzy uzyskają zezwolenie na odbiór odpadów 

od mieszkańców.  

§ 13. Zgodnie z zapisami KPGO i treścią niniejszego Regulaminu, podmioty uprawnione 

są  zobowiązane w kolejnych latach wyselekcjonować  spośród odpadów komunalnych 

biodegradowalnych ilości odpadów podane w § 2 ust. 19.  

R o z d z i ał  6  

Inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami  

§ 14. 1. Gmina zapewnia objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem 

odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, a więc:  

2. Zakłada się zwiększenie ilości zbieranych odpadów metodą selektywną od turystów i 

wczasowiczów.  

3. Gmina podaje do publicznej wiadomości wymagania, jakie muszą  spełniać 

przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwoleń na odbiór odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości; w wymaganiach tych szczegółowo określa, w oparciu o 

niniejszy Regulamin, zasady selekcji odpadów przez właścicieli, zasady ich odbioru oraz 

dalszego postępowania z nimi przez przedsiębiorców.  

4. Gmina wydając zezwolenie na odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości, poprzez 

określenie szczegółowych zasad odbioru i postępowania, zobowiązuje przedsiębiorców 

do odbierania wszystkich odpadów zebranych selektywnie, w tym powstających w 

gospodarstwach domowych, odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów, odpadów budowlanych z 

remontów i odpadów niebezpiecznych.  

R o z d z i ał  7  

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę 

przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem 

terenów przeznaczonych do wspólnego użytku  

§   1 5 .  Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są  zobowiązane do zachowania 

bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub 

uciążliwością  dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do 

użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.  

§ 16. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:  

R o z d z i ał  8  

Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach 

wyłączonych z produkcji rolniczej  

§ 17. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych 

z produkcji rolniczej, oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego na funkcję inną niż rolnicza.  

2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie 

zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:  

3. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, 

zobowiązani są przestrzegać następujących zapisów:  

4. W przypadku wystąpienia konieczności przeniesienia kolonii pszczół  w miejsce 

spełniające wymagania o których mowa w ust. 3 pkt 5, należy dokonać  tego 

przeniesienia we właściwym czasie dostosowanym do stopnia wegetacji kolonii, w taki 

sposób aby zminimalizować ryzyko powstania szkody.  

R o z d z i ał  9  

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania  

§ 18. 1. Wprowadza się obowiązek przeprowadzenia akcji odszczurzania w miesiącach 

marzec i październik każdego roku na terenach nieruchomości.  

2. Obowiązkiem, o którym mowa w ust. 1 obarczeni są właściciele nieruchomości.  

3. W trakcie przeprowadzania deratyzacji obowiązuje zachowanie szczególnej 

ostrożności w obrębie miejsc wyłożenia środków zwalczających gryzonie.  

4. Obowiązkowej deratyzacji podlegają  wszystkie obiekty na terenie gminy: budynki 

mieszkalne, obiekty użyteczności publicznej, zabudowania gospodarcze, sklepy, 

warsztaty, ze szczególnym uwzględnieniem korytarzy piwnicznych, węzłów cieplnych, 

studni urządzeń kanalizacji sanitarnej itp.  

5. Deratyzacja powinna być  poprzedzona akcją sanitarno-porządkową,  mającą  na celu 

przegląd nieruchomości pod kątem jej niedostępności dla szczurów.  

6. Informacja o deratyzacji będzie podawana w formie obwieszczenia wójta gminy.  

R o z d z i ał  1 0 

Postanowienia końcowe  

§ 19. 1. Gmina Gościno tworzy odpowiednie warunki do utrzymania czystości i porządku 

poprzez:  

2. W przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązków, o których mowa w regulaminie 

Wójt Gminy wydaje decyzję  nakazującą  wykonanie ww. obowiązku. Decyzja, o której 

mowa w zdaniu poprzedzającym podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 

czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005r. Nr 229 

poz.1954 j.t.z późn. zm.).  

3. Właściciele nieruchomości i inne osoby nie wykonujące obowiązków określonych w 

regulaminie podlegają  karze grzywny. Postępowanie w sprawach, o których mowa w 

zdaniu poprzedzającym toczy się  według przepisów postępowania w sprawach o 

wykroczenie.  

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gościno.  

§ 21. Traci moc uchwała Nr XXXV/249/06 Rady Gminy Gościno z dnia 9 lutego 2006 r. w 

sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gościno.  

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

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.  

1) wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości;

2) rodzaje i minimalną pojemnością urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów

komunalnych; 

3) częstotliwoś ć  i sposób pozbywania się  odpadów komunalnych i nieczystości

ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku

publicznego; 

4) maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów; 

5) inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami;

6) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe;

7) wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach

wyłączonych z produkcji rolniczej; 

8) wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej

przeprowadzania. 

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu

czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236 poz.2008 j.t. z późn. zm.); 

2) ustawie o odpadach - należy przez to rozumieć  ustawę z dnia z dnia 27 kwietnia

2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2007r. Nr 39 poz.251 j.t. z późn. zm.); 

3) ustawie o drogach publicznych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 marca

1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19 poz.115 j.t. z późn. zm.); 

4) ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków -

należy przez to rozumieć  ustawę  z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr 123

poz.858 j.t. z późn. zm.); 

5) Prawo wodne - należy przez to rozumieć  ustawę  z dnia 18 lipca 2001r. Prawo

wodne (Dz.U. z 2005r. Nr 239 poz.2019 j.t. z późn. zm.); 

6) Prawo ochrony środowiska - należy przez to rozumieć  ustawę z dnia 27 kwietnia

2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2008r. Nr 25 poz.150 j.t. z późn. zm.); 

7) ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - należy przez to

rozumieć ustawę o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca

2005 r. (Dz. U. 180 poz. 1495 z późn. zm.); 

8) ustawie o bateriach i akumulatorach – należy przez to rozumieć  ustawę z dnia 24

kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. 79 poz. 666), 

9) ustawie o ochronie zwierząt - należy przez to rozumieć  ustawę z dnia 21 sierpnia

1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003r. Nr 106 poz.1002 j.t. z późn. zm.); 

10) ustawie o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich - należy przez to

rozumieć ustawę z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.U.07.133.921 z późn. zm.); 

11) Prawo budowlane - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (Dz.U.06.156.1118 j.t. z późn. zm); 

12) nieruchomośc i  - 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; 

13) właścicielu nieruchomośc i  - należy przez to rozumieć  właściciela, a także

współwłaściciela, użytkowników wieczystych, jednostkę  organizacyjną  i osobę

posiadającą  nieruchomość  w zarządzie lub użytkowaniu, a także inny podmiot

władający nieruchomością,  również  wykonawcę  robót budowlanych oraz

przedsiębiorstwo komunikacji dla przystanków i dworców, a także osobę

sprawującą zarząd nad nieruchomością wspólną w rozumieniu przepisów ustawy z

dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 j.t. z

późn. zm.) lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany; 

14) umowach - należy przez to rozumieć  umowy, rozumiane zgodnie z treścią art. 6

ust. 1 ustawy, podpisane z podmiotem uprawnionym przez właścicieli

nieruchomości; 

15) górnych stawkach opłat - należy przez to rozumieć  zgodne z treścią art. 6 ust. 2

ustawy górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi,

podmiotów uprawnionych, w zakresie pozbywania się  zebranych na terenie

nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych; 

16) Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (dalej: KPGO) - należy rozumieć przez to

dokument przyjęty przez Radę Ministrów zgodnie z treścią art. 14 ust. 4 ustawy z

dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.07.39.251 j.t. z późn. zm.) i ogłoszony

w Monitorze Polskim z 2006r., Nr 90 poz.946 z dnia 29 grudnia 2006r., 

17) stawkach opłat  - należy rozumieć  przez to wysokość  opłat uiszczanych przez

właściciela nieruchomości, podmiotowi uprawnionemu za odbiór odpadów

komunalnych, przeliczonych na jedną zamieszkałą osobę w skali roku i miesiąca,

których wysokość skalkulowana jest z uwzględnieniem: ilości wytwarzanych przez

jedną  osobę  odpadów, kosztów ich odbioru, transportu, selekcji, odzysku,

recyklingu, kompostowania, składowania, spalania i innych form unieszkodliwiania

odpadów, nie wyłączając kosztów budowy instalacji, urządzeń i obiektów, kosztów

ich eksploatacji, zamknięcia, likwidacji, rekultywacji, monitoringu, dozorowania

oraz ewentualnych odszkodowań  wynikłych faktu realizacji obiektu lub kosztów

zabezpieczenia roszczeń; podmiot uprawniony zobowiązany jest do pomniejszania

stawek opłat o wpływy uzyskiwane z opłat produktowych z wojewódzkiego funduszu

ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wpływy uzyskane na mocy umów

podpisanych z organizacjami odzysku, wpływy uzyskane ze sprzedaży niektórych

surowców wtórnych oraz wpływy uzyskane od samorządu z tytułu dopłat do

selektywnej zbiórki i odbioru; ilość odpadów wytwarzanych w przeciągu roku przez

jedną osobę; 

18) zniżkach w opłatach - należy przez to rozumieć,  zgodne z treścią  art. 6 ust. 4

ustawy, zniżki, w stosunku do górnych stawek opłat, udzielane w roku następnym,

właścicielom nieruchomości, w zamian za zebrane i odebrane odpady w sposób

selektywny w roku poprzednim; wielkoś ć  zniżek określa rada gminy w drodze

uchwały; 

19) poziomach selekcji - należy przez to rozumieć,  ilość  - zgodnie z docelowymi

zapisami KPGO - odbieranych od jednej osoby następujących odpadów: 

a) organicznych w roku 2010 – 23,5kg z tendencją  spadkową  o 5% w latach

następnych 

b) opakowań  z papierem, tekturą  tekstyliami i metalami w roku 2010 – 25,5kg bez

zmian w latach następnych. 

c) odpadów wielkogabarytowych rocznie na poziomie 20kg.

d) odpadów budowlanych w roku 2010 -85kg i w 2015r. – 103kg.

e) odpadów niebezpiecznych rocznie do poziomu 3 kg.

20) odpadach komunalnych - należy przez to rozumieć  odpady powstające w

gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów

niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na

swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach

domowych; 

21) odpadach wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć  jeden ze strumieni

odpadów komunalnych wymienionych w KPGO, charakteryzujący się tym, że jego

składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę,  nie mogą  być  umieszczone w

typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych; 

22) odpadach ulegających biodegradacji - należy przez to rozumieć  odpady, które

ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów; 

23) odpadach zielonych - należy przez to rozumieć  frakcję  odpadów ulegających

biodegradacji, powstających w wyniku pielęgnacji i uprawy ogrodów i terenów

zielonych; 

24) odpadach opakowaniowych - należy przez to rozumieć  opakowania z papieru i

tektury, opakowania wielomateriałowe, opakowania z tworzyw sztucznych,

opakowania ze szkła, opakowania z blachy stalowej i opakowania z aluminium,

wymienione w KPGO pośród 18 strumieni składających się na odpady komunalne; 

25) odpadach budowlanych - rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzących z

remontów i budów wymienioną w KPGO pośród 18 strumieni składających się na

odpady komunalne; 

26) odpadach niebezpiecznych - rozumie się  przez to  f rakc ję  odpadów

niebezpiecznych w rozumieniu ustawy o odpadach, wymienioną w KPGO pośród

18 strumieni składających się  na odpady komunalne, a więc np.: baterie,

akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do

impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków,

opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach, opakowania po aerozolach,

zużyte opatrunki; 

27) sprzęcie (elektrycznym i elektronicznym) - należy przez to rozumieć  zgodnie z

ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca 2005 r.

(Dz. U. 180 poz. 1495 z późn. zm.) urządzenia, których prawidłowe działanie jest

uzależn i o n e  o d  d o pły w u  p rądu e lekt rycznego lub od obecnośc i   pó l

elektromagnetycznych oraz mogące służyć do wytwarzania, przesyłu lub pomiaru

prądu elektrycznego lub pól elektromagnetycznych i zaprojektowane do użytku

przy napięciu elektrycznym nieprzekraczającym 1.000 V dla prądu zmiennego

oraz 1.500 V dla prądu stałego, zaliczone do grup sprzętu określonych w

załączniku nr 1 do ustawy; 

28) nieczystościach ciekły c h  - należy przez to rozumieć   ścieki gromadzone

przejściowo w zbiornikach bezodpływowych; 

29) zbiornikach bezodpływowych - należy przez to rozumieć  instalacje i urządzenia

przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstania; 

30) stacjach zlewnych - należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia zlokalizowane

przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków służące do

przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych po-jazdami asenizacyjnymi z

miejsc gromadzenia; 

31) miejscu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych należy przez to

rozumieć zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o odpadach instalację służącą do odzysku

lub unieszkodliwiania w najnowszej technologii, położoną  najbliżej miejsca

wytwarzania odpadów, na obszarze tego województwa, na którym zostały

wytworzone; 

32) podmiotach uprawnionych - należy przez to rozumieć  przedsiębiorstwa będące

gminnymi jednostkami organizacyjnymi lub podmiotami posiadającymi wydane

przez Wójta Gminy, organ wykonawczy jednostki pomocniczej lub organ jednostki

albo podmiotu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

samorządzie gminnym, ważne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie: 

a) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

b) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

c) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

d) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni

zwłok zwierzęcych i ich części; 

33) zabudowie wielorodzinnej - należy przez to rozumieć  zabudowę  budynkami

wielomieszkaniowymi i wielolokalowymi; 

34) chowie zwierząt  - rozumie się  przez to wszelkie formy posiadania zwierząt

gospodarskich bez względu na tytuł  prawny oraz sposób ich utrzymywania i

użytkowania; 

35) zwierzętach domowych - rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające

wraz z  człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu,

utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza w rozumieniu ustawy

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003r. Nr 106 poz.1002 j.t.

z późn. zm.); 

36) zwierzętach gospodarskich - rozumie się przez to zwierzęta utrzymywane w celach

hodowlanych i produkcyjnych; 

37) 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. 

1) wyposażenie nieruchomości w opisane w Rozdziale III urządzenia, służące do

zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim

stanie sanitarnym, porządkowym, technicznym i okresowe dokonywanie dezynfekcji

tych urządzeń; 

2) utrzymywanie w należytym stanie sanitarnym altan oraz innych pomieszczeń,

mieszczących urządzenia na odpady; 

3) prowadzenie w opisanym w § 5. ust. 9 zakresie selektywnego zbierania i

przekazywania do odbioru poszczególnych strumieni odpadów komunalnych; 

4) przekazanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych

podmiotowi uprawnionemu do odbioru; 

5) selektywne zbieranie odpadów innych niż  komunalne, powstających na terenie

nieruchomości w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej, np. medycznych,

weterynaryjnych, i postępowanie z nimi zgodnie z zasadami przewidzianymi w

ustawie o odpadach; 

6) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości odpadów budowlanych i resztek

materiałów budowlanych, powstałych w wyniku remontu i modernizacji lokali i

budynków do specjalnie do tego celu przeznaczonych kontenerów ustawianych

przez uprawnione podmioty na zlecenie właściciela nieruchomości; 

7) bezwzględne przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej

lub, w przypadku, gdy budowa sieci jest technicznie lub ekonomicznie

nieuzasadniona, a fakt ten ma swoje odzwierciedlenie w studium uwarunkowań  i

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowym planie

zagospodarowania przestrzennego, o ile taki został opracowany oraz w wieloletnim

planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,

wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nie-czystości ciekłych lub

przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w

przepisach odrębnych; 

8) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych;

9) utrzymywanie w prawidłowym stanie technicznym posiadanego uzbrojenia

technicznego tj. przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

udrażnianie rynien, rur spustowych łącznie z koszem do czyszczenia i rewizją; 

10) oddzielne gromadzenie ścieków bytowych, gnojówki i gnojowicy;

11) utrzymywanie w prawidłowym stanie technicznym, odmulanie i wykaszanie rowów

odwadniających istniejących przy drogach,  torach i  na terenie innych

nieruchomości będących własnością danego podmiotu; 

12) utrzymywanie czystości na przystankach, torowiskach, w przepustach, i przy

przejściach, pod mostami itp.; 

13) uprzątanie z powierzchni nieruchomości i z wnętrza budynków każdej substancji

lub przedmiotu należących do jednej z kategorii określonych w załączniku nr 1 do

ustawy o odpadach, których posiadacz pozbywa się,  zamierza się pozbyć  lub do

ich pozbycia się jest obowiązany i przekazywanie ich podmiotowi uprawnionemu; 

14) likwidowanie śliskości w okresie mrozów i opadów śnieżnych w miejscach

użyteczności publicznej i chodnikach przy użyc iu  środków wymienionych w

Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. Dz. U. Nr 230,

poz. 1960 w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą  być

używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach; 

15) usuwanie nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych części nieruchomości

użyteczności publicznej; 

16) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wyłącznie w miejscach

dozwolonych, a więc: 

a) na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego tylko pod warunkiem,

że powstając e  ścieki odprowadzane są  do kanalizacji sanitarnej na warunkach

określonych przez zarządcę tej kanalizacji lub gromadzone w sposób umożliwiający

ich usunięcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w

szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników

wodnych lub do ziemi, 

b) na terenach służących  do  użytku publicznego tylko w miejscach do tego

przygotowanych i specjalnie oznaczonych; 

17) naprawy, drobne, a więc wymiana kół,  świec zapłonowych, żarówek, uzupełnianie

płynów, regulacje, pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi,

na terenie nieruchomości tylko za zgodą właściciela nieruchomości i tylko wtedy,

gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są

gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami o

utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 

18) stosowanie się  właścicieli zwierząt domowych i gospodarskich do przepisów

rozdziałów VII i VIII niniejszego Regulaminu. 

1) stosowania i składowania środków chemicznych dla usunięc i a  śniegu i lodu,

szkodliwych dla środowiska, a w szczególności dla terenów zieleni oraz zadrzewień;

ponadto obowiązuje całkowity zakaz stosowania środków chemicznych w pobliżu

pomników przyrody i parków wiejskich; 

2) zgarniania śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię;

3) wyprowadzania psów lub innych zwierząt do obiektów użytku publicznego, placówek

handlowych lub gastronomicznych i na teren plaży jeziornej, jeżeli zakaz taki wynika

z wyraźnego oznakowania dokonanego przez właściciela nieruchomości lub podmiot

zarządzający (placówką lub obiektem lub terenem); 

4) zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt;

5) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami

zlewnymi; 

6) indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli

nieruchomości; 

7) wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów,

nieczystości ciekłych i wód opadowych spływających z powierzchni dachów,

podjazdów, itp.; 

8) wprowadzania ścieków bytowych i przemysłowych do urządzeń  sieci kanalizacji

deszczowej a także wprowadzania ścieków deszczowych i wód drenażowych do

kanalizacji sanitarnej oraz wprowadzania do wszystkich urządzeń  kanalizacyjnych

odpadów stałych, czego konsekwencją  jest zmniejszanie przepustowości kanałów

odpadów płynnych niemieszających się z wodą, substancji palnych i wybuchowych,

substancji żrących, od-padów z hodowli zwierząt  o raz  ścieków zawierających

drobnoustroje chorobotwórcze - zgodnie z ustawą  o zbiorowym zaopatrzeniu w

wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków; 

1) powinny być  wyposażone w szczelne pokrywy zabezpieczające gromadzone

odpady przed dostępem zwierząt oraz opadów atmosferycznych; 

2) nie powinny powodować uciążliwego hałasu w trakcie ich wytaczania i opróżniania.

1) kosze uliczne o pojemności od 10 do 50 I;

2) pojemniki na odpady o pojemności od 110 I, 120 I, 240 I, 1100 I, KP7-7000 I;

3) worki w sytuacji, gdy warunki atmosferyczne uniemożliwiają  dojazd pojazdów

podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów; 

4) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań  ze szkła, opakowań  z

tworzyw sztucznych, zmieszanych odpadów opakowaniowych o pojemności 1000 I

do 2500 I oraz KP7 - na odpady wielkogabarytowe; 

5) kontenery przeznaczone na odpady budowlane KP-7;

6) kosze na psie odchody.

1) odpady kuchenne ulegające biodegradacji: obecny system gospodarowania

odpadami komunalnymi przy wykorzystaniu istniejącego miejsca odzysku i

unieszkodliwiania zapewnia ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji.

Dopuszcza się  łączne zbieranie odpadów biodegradowalnych ze zmieszanymi

niesegregowanymi odpadami komunalnymi; 

2) odpady opakowaniowe: – w zabudowie jednorodzinnej - składane są do worków na

opakowania, dostarczonych przez podmiot uprawniony i przekazywane w ramach

zawiązanej umowy; odbiór raz w miesiącu, – w zabudowie wielorodzinnej - składane

są  do worków, dostarczonych przez podmiot uprawniony i przekazywane na

bieżąco do Gminnej Zbiornicy Odpadów (GZO), gdy właściciel nieruchomości

podpisał  odrębną  umowę  z podmiotem uprawnionym. Gdy właściciel umowy nie

podpisał,  odpady składane są  do odrębnego pojemnika, w który zarządca

nieruchomości ją wyposażył; odbiór dwa razy w miesiącu; 

3) odpady tekstylne i obuwie zaleca się  gromadzić  do istniejących w przestrzeni

wiejskiej specjalnych pojemnikach ustawionych na terenie osiedli mieszkaniowych

zabudowy wielorodzinnej oraz przy obiektach handlowych; odbiór raz w miesiącu; 

4) sprzęt elektryczny i elektroniczny; zabrania się  umieszczania zużytego sprzętu

łącznie z innymi odpadami; należy organizować  odbiór w oparciu o indywidualne

umowy z podmiotem uprawnionym - w przypadku zabudowy wielorodzinnej,

natomiast w przypadku zabudowy jednorodzinnej należy gromadzić  w

zorganizowanych przez gminę  punktach zbiórki odpadów wielkogabarytowych i

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ponadto zgodnie z art. 42 ustawy

o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym obowiązek odbierania zużytego

sprzętu ciąży na sprzedawcach; 

5) odpady niebezpieczne: – w zabudowie jednorodzinnej zbieranie w odpowiednich do

tego opakowaniach, dostarczonych przez podmiot uprawniony i przekazywane jemu

zgodnie z podpisaną umową;  odbiór raz w miesiącu, – w zabudowie wielorodzinnej

zbieranie w odpowiednich do tego opakowaniach, dostarczonych przez podmiot

uprawniony i przekazywanie uprawnionemu podmiotowi, z którym wytwórca podpisał

odrębną  umowę.  Gdy właściciel umowy nie podpisał,  odpady składane są  do

odrębnego pojemnika, w który zarządca nieruchomości ją wyposażył;  odbiór raz w

miesiącu. Zgodnie z zapisami w planie gospodarki odpadami należy zbierać  do

pojemników rozmieszczonych w: placówkach sprzedaży detalicznej artykułów i

sprzętu gospodarstwa domowego oraz artykułów radiowo-telewizyjnych, placówkach

sprzedaży detalicznej sprzętu oświetleniowego, (zgodnie z art. 42 ustawy o zużytym

sprzęcie elektrycznym i elektronicznym obowiązek odbierania zużytego sprzętu

ciąży na sprzedawcach), w aptekach, szkołach, placówkach sprzedaży detalicznej

paliw płynnych i gazowych, warsztatach samochodowych, punktach wymiany oleju;

zgodnie z ustawą o bateriach i akumulatorach zabrania się umieszczania zużytych

baterii i zużytych akumulatorów razem z innymi odpadami; 

6) odpady wielkogabarytowe; zabrania się umieszczania odpadów wielkogabarytowych

z innymi odpadami; należy organizować odbiór w oparciu o indywidualne umowy z

podmiotem uprawnionym - w przypadku zabudowy wielorodzinnej, natomiast w

przypadku zabudowy jednorodzinnej należy gromadzić  w zorganizowanych przez

gminę  punktach zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu

elektrycznego i elektroniczne-go lub na zgłoszenie, w oparciu o zawarte umowy z

podmiotem uprawnionym; 

7) odpady budowlane są  składane do kontenera otwartego dostarczonego przez

podmiot uprawniony, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu podmiotu

uprawnionego, na miejscu nie utrudniającym korzystania z nieruchomości; odbiór

na zgłoszenie indywidualne. 

1) gmina i prowadzący handlową działalność gospodarczą są zobowiązani ustawić  w

miejscach publicznych, przed sklepami itp., pojemniki przeznaczone na selektywną

zbiórkę  odpadów z zakresu prowadzonej działalności, Pojemniki przeznaczone do

zbiórki selektywnej odpadów w systemie ogólnodostępnym, muszą  posiadać

odpowiednie wyraźne oznaczenia, na jaki surowiec wtórny są przeznaczone. Nowo

dostawiane pojemniki powinny być  dostosowane pod względem wizualnym i

objętościowym do istniejących w najbliższym otoczeniu. Pod względem systemu

odbioru tych odpadów należy pojemniki dostosować do systemu posiadanego przez

firmę, która świadczy odbiór tych odpadów; 

2) miejsca publiczne takie jak drogi publiczne, ciągi handlowo-usługowe, przystanki

komunikacji, parki są  przez właścicieli nieruchomości lub przedsiębiorców

użytkujących tereny komunikacji publicznej obowiązkowo wyposażo n e  w

zamocowane na stałe kosze uliczne, zgodnie z następującymi zasadami: –

rozmieszczenie musi uwzględniać natężenie ruchu ulicznego na drogach, – muszą

być  wykonane z materiałów odpornych na palenie, – wielkoś ć  koszy ulicznych

została określona w § 5 ust. 7 pkt 1, 

3) organizatorzy imprezy masowej są zobowiązani do wyposażenia miejsca, na którym

ona się odbywa, w jeden pojemnik o pojemności 120 I na 20 osób uczestniczących

w imprezie oraz w szalety przenośne w liczbie jeden szalet na 200 osób

uczestniczących w imprezie, organizatorzy są zobowiązani przed imprezą zawrzeć

umowy z podmiotami uprawnionymi posiadającymi aktualne zezwolenie na odbiór i

transport odpadów, celem wyposażenia w kosze i szalety oraz ich opróżnienie i

uprzątnięcie w czasie nie dłuższym niż 12 godzin po zakończeniu imprezy. 

1) opakowania z papieru i tektury – w pojemnikach koloru niebieskiego,

2) opakowania ze szkła – w urządzeniach pojemnikach zielonego,

3) opakowania z tworzyw sztucznych, wielkomateriałowe lub z metali – w pojemnikach

koloru żółtego, 

4) opakowania ulegające biodegradacji – w pojemnikach koloru brązowego,

5) odpady niesegregowane – w pojemnikach z logo odbiorcy,

6) odpady niebezpieczne; baterie i akumulatory - w pojemnikach koloru czerwonego,

Postanowienia niniejszego ustępu nie naruszają  postanowień  §  5  us t .   8   i   9

niniejszego regulaminu. 

§   7 .Zasady rozmieszczania urządzeń  przeznaczonych do zbierania odpadów i

gromadzenia nieczystości płynnych:  

1) podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy

uwzględniać przepisy § 22 i § 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.); 

2) na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi

odpadami należy ustawiać  w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników

podmiotu uprawnionego bez konieczności otwierania wejśc i a  n a  t e r e n

nieruchomośc i  l ub ,  gdy  tak ie j  możliwośc i  n i e  m a ,  n a l eży udostępnić  je

przedsiębiorstwu wywozowemu w dniu odbioru, dopuszcza się także wjazd na teren

nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów

zgromadzonych w pojemnikach; 

3) zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą

być  zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego

podmiotu uprawnionego w celu ich opróżnienia. 

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

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) do pojemników na opakowania szklane zabrania się  wrzucać:  – ceramikę

(porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki), – lustra, – szklane opakowania

farmaceutyczne i chemiczne z pozostałościami zawartośc i ,  – szkło budowlane

(szyby okienne, szkło zbrojone), szyby samochodowe; 

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

zabrudzone tworzywa sztuczne pochodzenia medycznego, – opakowania i butelki

po olejach i smarach, puszki i pojemniki po farbach i lakierach, – opakowania po

środkach chwasto- i owadobójczych; 

4) zabrania się  odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z

obornika do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe; 

5) zabrania się  gromadzenia w zbiornikach bezodpływowych nieczyszczonych

ścieków poprodukcyjnych, ścieków zawierających ropopochodne oraz płynnych

odpadów kuchennych z zakładów zbiorowego żywienia. 

a) w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz w tygodniu,

b) niezależn i e  o d  c zęstotliwośc i   op różniania pojemników i koszy ulicznych

zarządzający obszarem mają  obowiązek nie dopuścić  do przepełnienia koszy

ulicznych i wysypywania odpadów na ziemię; 

c) usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa się według potrzeb jednak nie

rzadziej niż raz w tygodniu; 

d) właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani

opróżniać je z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia i

wylewania na powierzchnię  terenu oraz zagniwania nagromadzonych w nich

ścieków; przyjmuje się,  że pojemnoś ć  zbiorników powinna wystarczyć  na

opróżnianie ich nie częściej niż raz w tygodniu; 

e) właściciele punktów handlowych i usługowych zlokalizowanych poza budynkami są

zobowiązani usuwać odpady codziennie; 

f) organizatorzy imprez masowych zobowiązani są  usuwać  odpady i opróżniać

przenośne toalety oraz usuwać  je w czasie nie dłuższym niż  12 godzin po

zakończeniu imprezy. 

a) do 31 grudnia 2010 r. do nie więcej niż  75% wagowo całkowitej masy odpadów

ulegających biodegradacji, 

b) do 31 grudnia 2013 r. do nie więcej niż 50%,

c) do 31 grudnia 2020 r. do nie więcej niż 35%, w stosunku do masy tych odpadów

wytworzonych w roku 1995, będą  to następujące i lośc i  w  gmin ie :  – 115

kg/osobę/rok w roku 2010, – 76 kg/osobę/rok w roku 2013, – 53 kg/osobę/rok w

roku 2020, przy czym ilość odpadów biodegradowalnych wytworzonych w 1995 r. w

Polsce wg KPGO to 4.380,8 tys. Mg, a w województwie zachodniopomorskim 209,9

tys. Mg. 

a) opakowaniowych,

b) wielkogabarytowych,

c) budowlanych,

d) niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych.

1) w odniesieniu do psów:

a) wyposażenia psa w obrożę,  a w przypadku ras uznawanych za agresywne –

również w kaganiec, 

b) prowadzenie psa na uwięzi a psa rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób

zagrażającego otoczeniu - na uwięzi i w nałożonym kagańcu, 

c) zwolnienie przez właściciela nieruchomośc i  psów ze smyczy na  teren ie

nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w

sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób

trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem, 

2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:

a) stały i skuteczny dozór,

b) niewprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem

obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp.,

postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzy-stających z pomocy psów-

przewodników, 

c) niewprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla

dzieci, plaż,  kąpielisk oraz tereny objęte zakazem na podstawie odrębnych uchwał

rady gminy, 

d) zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach

zielonych do tego prze-znaczonych i specjalnie oznakowanych, w sytuacji, gdy

właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy

ono psów ras uznanych za agresywne, 

e) 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, należy umieszczać  w specjalnie

przygotowanych do tego celu koszach lub jeśli one nie występują w pobliżu mogą

być  deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów;

postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z  psów

przewodników, 

f) niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe,

g) właściwe traktowanie zwierząt domowych zgodnie z art. 5, art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o

ochronie zwierząt, 

h) zgłaszanie do schroniska, faktu zauważenia bezdomnego psa lub zwierzęcia

podejrzanego o wściekliznę; 

3) hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są  spełniać  wymogi ustanowione dla

hodujących zwierzęta gospodarskie na obszarach wyłączonych spod zabudowy; 

4) postanowienia pkt 2 dotyczą  także zwierząt nieudomowionych, utrzymywanych w

charakterze zwierząt domowych. 

1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt

spełniających wymogi Prawa budowlanego; 

2) wszelka uciążliwoś ć  hodowli dla środowiska, w tym emisje będące jej skutkiem

zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona. 

1) przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych;

2) gromadzić  i usuwać  nieczystości, które nie są  obornikiem i gnojówką,  w sposób

przewidziany dla ścieków; 

3) składować  obornik w odległości co najmniej 10 m od linii rozgraniczającej drogi

publicznej, na terenie płaskim wyposażonym w płyty gnojowe w terminie określonym

ustawą,  tak by odcieki  nie mogły przedostawać  się  na teren sąsiednich

nieruchomości; 

4) przeprowadzać  deratyzację  pomieszczeń,  w których prowadzona jest hodowla

zwierząt ,  dwa razy do roku wiosną  i jesienią,  realizowaną  przez podmiot

uprawniony; 

5) pszczoły trzymać  w ulach, ustawionych na obrzeżach w odległości, co najmniej 30

m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły

nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich; w przypadku

gdy ule posadowione są  na nieruchomości stanowiącej współwłasność,  stosunki

pomiędzy współwłaścicielami regulują przepisy ustawy kodeks cywilny. 

1) propagowanie działań mieszkańców Gminy na rzecz ekologii;

2) wydawanie podmiotom gospodarczym zezwoleń na działalność usługową w zakresie

odbierania od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych stały c h  i

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych; 

3) bieżącą kontrolę realizacji przepisów ustawy oraz niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy 

 

 

 

Barbara Koleśnikow 

ID: HTKAXRXPMVZJLIZJDPKUVVZOM. Niepodpisany. Strona 12 / 23



UCHWAŁA NR LII/317/10  

RADY GMINY W GOŚCINIE  

z dnia 25 czerwca 2010 r.  

 

w sprawie regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Gościno 

 

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

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591, t.j. 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, 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 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, 

poz. 142, Nr 28 poz. 146) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z 2006r. Nr 144, 

poz. 1042, z 2008r. Nr 223, poz. 1464, z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 79 , poz. 666, Nr 92 

poz. 753, Nr 215, poz. 1664, z 2010r. Nr 47 poz. 278), Rada Gminy Gościno uchwala 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gościno, zwany dalej 

regulaminem, o następującej treści: 

T Y T UŁ  1 .  R E G U L A M I N  U T R Z Y M A N I A  C Z Y S T OŚ C I  I  

P O R ZĄ D K U   

R o z d z i ał  1  

Postanowienia ogólne  

§   1 .  1. Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, mieszkańców oraz osoby 

przebywające czasowo na terenie Gminy Gościno.  

2. Określa się  szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

Gościno a przede wszystkim:  

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:  

R o z d z i ał  2  

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości  

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

nieruchomości poprzez:  

2. Na terenie budowy wykonywanie obowiązków właściciela nieruchomości należy do 

wykonawcy robót budowlanych.  

3. Na terenie wydzielonych krawężnikiem oraz na przystankach komunikacyjnych 

obowiązki uprzątnięcia i pozbycia się  błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń, 

należą do przedsiębiorców użytkujących tereny służące komunikacji publicznej.  

4. Na drogach publicznych obowiązki utrzymania czystości i porządku, a także zbieranie 

i pozbywanie się  odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych 

oraz utrzymanie tych urządzeń  w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i 

technicznym, pozbywanie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych 

z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej należy do 

zarządcy drogi.  

5. Uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, 

jeżeli zarząd drogi pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów na takim 

chodniku, należą do zarządcy drogi.  

6. Na terenach pozostałych obowiązki utrzymania czystości i porządku należą do gminy, 

do obowiązków gminy należy także uprzątnięcie i pozbycie się  błota, śniegu, lodu i 

innych zanieczyszczeń  z chodników, jeżeli gmina pobiera opłaty z tytułu postoju lub 

parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku oraz zbieranie i pozbycie się 

odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych umieszczonych na 

tym chodniku i utrzymanie tych urządzeń  w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym.  

§   4 .  Na terenie gminy, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, 

zabrania się:  

R o z d z i ał  3  

Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości oraz 

na drogach publicznych  

§ 5. 1. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie 

poprzez wyposażenie nieruchomości w pojemniki o odpowiedniej pojemności, 

uwzględniającej rodzaj zabudowy, działalność usługową i częstotliwość pozbywania się 

odpadów, według zasad opisanych w ust. 3.  

2. Pojemniki na odpady powinny być  ustawione w granicach nieruchomości, w miejscu 

dostępnym dla mieszkańców i jednostek wywozowych, na twardej i równej powierzchni, 

zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota, w sposób nie powodujący utrudnień i 

niedogodności dla sąsiadów; należy uwzględniać przepisy § 22 i § 23 Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 

z późn. zm.).  

3. Pojemniki do gromadzenia odpadów muszą  spełniać  techniczne wymogi 

bezpieczeństwa, higieny, ochrony środowiska uzgodnione z podmiotem wywożącym 

odpady; odpady gromadzone w inny sposób nie będą  wywożone; nie dotyczy to 

odpadów przestrzennych.  

4. Właściciel pojemnika odpowiada za utrzymanie go w odpowiednim stanie technicznym 

i sanitarnym.  

5. Pojemniki wymienione w ust. 8 pkt 2:  

6.  Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie 

przez dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale lub 

czasowo przebywających na jej terenie, w taki sposób by opróżnianie było konieczne 

nie częściej niż  raz w tygodniu bez dopuszczenia do przepełnienia; podobnie 

przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi zostać  dostosowana do ilości 

mieszkańców w sposób zapewniający uzyskanie stopnia ich oczyszczania określonego 

w przepisach odrębnych  

7. Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to:  

8. Odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić  w następujący 

sposób:  

§ 6. 1. Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych w miejscach i na drogach publicznych:  

2. Odpady należy gromadzić w pojemnikach:  

§   8 .  Ograniczenia wynikające z konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa i 

właściwej eksploatacji urządzeń  do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorników 

bezodpływowych:  

R o z d z i ał  4  

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości 

ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku 

publicznego  

§  9 .  1.  Właściciele nieruchomości  są  zobowiązani do zawarcia umów z podmiotem 

uprawnionym na odbiór odpadów komunalnych.  

2. Właściciele nieruchomości, które pomimo istniejącej w obrębie posesji sieci kanalizacji 

sanitarnej nie zostały podłączone do tej infrastruktury, zobowiązani są  dokonać 

przyłączenia po uprzednim uzyskaniu warunków technicznych przyłączenia do sieci w 

MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu. Powyższe nie dotyczy właścicieli, którzy wyposażyli 

nieruchomoś ć  w przydomową  oczyszczalnię   ścieków, której parametry i poziom 

oczyszczania odpowiada normom.  

3. Właściciele nieruchomości, które nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej, z uwagi 

na brak tego uzbrojenia, w tym rejonie, są  zobowiązani do podpisania z podmiotem 

uprawnionym, umowy na opróżnianie zbiornika bezodpływowego lub opróżnianie 

osadnika oczyszczalni przydomowej.  

4. Wymieniona wyżej umowa może  b yć  również  podpisana z inną  jednostką 

funkcjonującą w oparciu o ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w 

wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr 123 poz.858 j.t. z późn. 

zm.), jeżeli posiada ona stosowne zezwolenie.  

5. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych rozliczane jest w oparciu o wskazania 

przepływomierza zainstalowanego na stacji zlewnej ścieków dowożonych, gdy brak 

takiego licznika, stosujemy normy, które wynikają  z treści Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm 

zużycia wody (Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 70).  

6. Właściciele nieruchomości zużywający wodę na potrzeby gospodarstwa rolnego lub w 

związku z utrzymywaniem terenów zielonych m in. podlewania ogrodów i innych terenów 

zieleni, w związku z tym nieodprowadzający jej do zbiorników bezodpływowych, powinni 

zainstalować  odrębne liczniki do pomiaru zużycia wody na potrzeby bytowe, w 

przeciwnym razie będą rozliczani w oparciu o wyżej wymienione normy.  

7. Organizator imprezy masowej, nie później niż 30 dni przed planowanym terminem jej 

rozpoczęcia, jest zobowiązany wystąpić  z wnioskiem o opinię  do Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 marca 2009r. o 

bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009r. Nr 62 poz.504).  

§ 10 .  Ustala się  minimalną  częstotliwoś ć  usuwania odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości, zgodnie z umowami określonymi z przedsiębiorstwami:  

§ 11.  1. Odpady komunalne, selekcjonowane i nieselekcjonowane, są  odbierane od 

właścicieli nieruchomości zgodnie z podpisanymi umowami odbioru odpadów 

komunalnych w gminie, bądź na zgłoszenie.  

2. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany umieścić urządzenia wypełnione odpadami 

w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego bez 

konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie 

ma, należy je udostępnić  w dniu odbioru przedsiębiorcy wywozowemu, dopuszcza się 

także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru 

odpadów zgromadzonych w pojemnikach.  

3. Odpady wielkogabarytowe należy wystawić  na chodnik lub ulicę  przed wejściem na 

teren nieruchomości lub na miejsce wyznaczone przez zarządcę  do tego celu w 

zabudowie wielorodzinnej w oparciu o umowę  podpisaną  z podmiotem uprawnionym, 

natomiast w przypadku zabudowy jednorodzinnej należy gromadzić w zorganizowanych 

przez gminę  punktach zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego lub na zgłoszenie, w oparciu o umowę  z podmiotem 

uprawnionym.  

4. Odpady budowlane muszą być  złożone w udostępnionych przez podmiot uprawniony 

kontenerach, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu podmiotu uprawnionego oraz 

nie utrudniającym korzystania z nieruchomości lub wyznaczonym do tego celu przez 

zarządcę  w zabudowie wielorodzinnej Do odbierania tych odpadów można używać 

samochodów przystosowanych do przewozu kontenerów lub skrzyniowych, powinny one 

być przykryte, aby nie powodowały podczas transportu zanieczyszczenia i zaśmiecenia 

terenu.  

5. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na 

podstawie zamówienia właściciela nieruchomośc i ,  złożonego do podmiotu 

uprawnionego, z którym podpisał umowę,  zamówienie musi być zrealizowane w okresie 

36 godzin od zgłoszenia.  

6 .  C zęstotliwoś ć  opróżn i a n i a   z   o s adów  ściekowych zbiorników oczyszczalni 

przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji.  

7. Do odbierania odpadów komunalnych niesegregowanych należy używać samochodów 

specjalistycznych, a do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych - samochodów asenizacyjnych, pojazdy, o których mowa wyżej, 

winny być myte codziennie.  

8. Do odbierania odpadów należy  używać  samochodów specjalnie, w tym celu 

przystosowanych i wyposażonych ,  tak  aby  i ch  t ranspor t  n ie  powodował 

zanieczyszczenia i zaśmiecenia terenu.  

9. Zanieczyszczenia, jakie powstają  w wyniku załadunku i transportu odpadów oraz 

nieczystości płynnych pracownicy podmiotu uprawnionego mają obowiązek natychmiast 

usunąć.  

R o z d z i ał  5  

Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów oraz ilości odpadów 

wyselekcjonowanych, do których osiągnięcia zobowiązane są podmioty 

uprawnione  

§ 12. 1. Jednostki wywozowe prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, zobowiązani są  do ich przekazywania do 

miejsca najbliżej położonego od miejsca ich wytworzenia, w którym mogą być poddane 

odzyskowi lub unieszkodliwianiu, w instalacjach spełniających wymagania najlepszej 

dostępnej techniki lub technologu, o której mowa w art. 143 ustawy Prawo ochrony 

środowiska, ujętej w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami.  

2. System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy 

odpadów komunalnych ule-gających biodegradacji kierowanych do składowania:  

3. Obowiązek ten realizują przedsiębiorcy, którzy uzyskają zezwolenie na odbiór odpadów 

od mieszkańców.  

§ 13. Zgodnie z zapisami KPGO i treścią niniejszego Regulaminu, podmioty uprawnione 

są  zobowiązane w kolejnych latach wyselekcjonować  spośród odpadów komunalnych 

biodegradowalnych ilości odpadów podane w § 2 ust. 19.  

R o z d z i ał  6  

Inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami  

§ 14. 1. Gmina zapewnia objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem 

odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, a więc:  

2. Zakłada się zwiększenie ilości zbieranych odpadów metodą selektywną od turystów i 

wczasowiczów.  

3. Gmina podaje do publicznej wiadomości wymagania, jakie muszą  spełniać 

przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwoleń na odbiór odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości; w wymaganiach tych szczegółowo określa, w oparciu o 

niniejszy Regulamin, zasady selekcji odpadów przez właścicieli, zasady ich odbioru oraz 

dalszego postępowania z nimi przez przedsiębiorców.  

4. Gmina wydając zezwolenie na odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości, poprzez 

określenie szczegółowych zasad odbioru i postępowania, zobowiązuje przedsiębiorców 

do odbierania wszystkich odpadów zebranych selektywnie, w tym powstających w 

gospodarstwach domowych, odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów, odpadów budowlanych z 

remontów i odpadów niebezpiecznych.  

R o z d z i ał  7  

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę 

przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem 

terenów przeznaczonych do wspólnego użytku  

§   1 5 .  Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są  zobowiązane do zachowania 

bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub 

uciążliwością  dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do 

użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.  

§ 16. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:  

R o z d z i ał  8  

Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach 

wyłączonych z produkcji rolniczej  

§ 17. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych 

z produkcji rolniczej, oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego na funkcję inną niż rolnicza.  

2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie 

zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:  

3. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, 

zobowiązani są przestrzegać następujących zapisów:  

4. W przypadku wystąpienia konieczności przeniesienia kolonii pszczół  w miejsce 

spełniające wymagania o których mowa w ust. 3 pkt 5, należy dokonać  tego 

przeniesienia we właściwym czasie dostosowanym do stopnia wegetacji kolonii, w taki 

sposób aby zminimalizować ryzyko powstania szkody.  

R o z d z i ał  9  

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania  

§ 18. 1. Wprowadza się obowiązek przeprowadzenia akcji odszczurzania w miesiącach 

marzec i październik każdego roku na terenach nieruchomości.  

2. Obowiązkiem, o którym mowa w ust. 1 obarczeni są właściciele nieruchomości.  

3. W trakcie przeprowadzania deratyzacji obowiązuje zachowanie szczególnej 

ostrożności w obrębie miejsc wyłożenia środków zwalczających gryzonie.  

4. Obowiązkowej deratyzacji podlegają  wszystkie obiekty na terenie gminy: budynki 

mieszkalne, obiekty użyteczności publicznej, zabudowania gospodarcze, sklepy, 

warsztaty, ze szczególnym uwzględnieniem korytarzy piwnicznych, węzłów cieplnych, 

studni urządzeń kanalizacji sanitarnej itp.  

5. Deratyzacja powinna być  poprzedzona akcją sanitarno-porządkową,  mającą  na celu 

przegląd nieruchomości pod kątem jej niedostępności dla szczurów.  

6. Informacja o deratyzacji będzie podawana w formie obwieszczenia wójta gminy.  

R o z d z i ał  1 0 

Postanowienia końcowe  

§ 19. 1. Gmina Gościno tworzy odpowiednie warunki do utrzymania czystości i porządku 

poprzez:  

2. W przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązków, o których mowa w regulaminie 

Wójt Gminy wydaje decyzję  nakazującą  wykonanie ww. obowiązku. Decyzja, o której 

mowa w zdaniu poprzedzającym podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 

czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005r. Nr 229 

poz.1954 j.t.z późn. zm.).  

3. Właściciele nieruchomości i inne osoby nie wykonujące obowiązków określonych w 

regulaminie podlegają  karze grzywny. Postępowanie w sprawach, o których mowa w 

zdaniu poprzedzającym toczy się  według przepisów postępowania w sprawach o 

wykroczenie.  

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gościno.  

§ 21. Traci moc uchwała Nr XXXV/249/06 Rady Gminy Gościno z dnia 9 lutego 2006 r. w 

sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gościno.  

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

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.  

1) wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości;

2) rodzaje i minimalną pojemnością urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów

komunalnych; 

3) częstotliwoś ć  i sposób pozbywania się  odpadów komunalnych i nieczystości

ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku

publicznego; 

4) maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów; 

5) inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami;

6) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe;

7) wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach

wyłączonych z produkcji rolniczej; 

8) wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej

przeprowadzania. 

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu

czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236 poz.2008 j.t. z późn. zm.); 

2) ustawie o odpadach - należy przez to rozumieć  ustawę z dnia z dnia 27 kwietnia

2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2007r. Nr 39 poz.251 j.t. z późn. zm.); 

3) ustawie o drogach publicznych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 marca

1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19 poz.115 j.t. z późn. zm.); 

4) ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków -

należy przez to rozumieć  ustawę  z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr 123

poz.858 j.t. z późn. zm.); 

5) Prawo wodne - należy przez to rozumieć  ustawę  z dnia 18 lipca 2001r. Prawo

wodne (Dz.U. z 2005r. Nr 239 poz.2019 j.t. z późn. zm.); 

6) Prawo ochrony środowiska - należy przez to rozumieć  ustawę z dnia 27 kwietnia

2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2008r. Nr 25 poz.150 j.t. z późn. zm.); 

7) ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - należy przez to

rozumieć ustawę o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca

2005 r. (Dz. U. 180 poz. 1495 z późn. zm.); 

8) ustawie o bateriach i akumulatorach – należy przez to rozumieć  ustawę z dnia 24

kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. 79 poz. 666), 

9) ustawie o ochronie zwierząt - należy przez to rozumieć  ustawę z dnia 21 sierpnia

1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003r. Nr 106 poz.1002 j.t. z późn. zm.); 

10) ustawie o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich - należy przez to

rozumieć ustawę z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.U.07.133.921 z późn. zm.); 

11) Prawo budowlane - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (Dz.U.06.156.1118 j.t. z późn. zm); 

12) nieruchomośc i  - 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; 

13) właścicielu nieruchomośc i  - należy przez to rozumieć  właściciela, a także

współwłaściciela, użytkowników wieczystych, jednostkę  organizacyjną  i osobę

posiadającą  nieruchomość  w zarządzie lub użytkowaniu, a także inny podmiot

władający nieruchomością,  również  wykonawcę  robót budowlanych oraz

przedsiębiorstwo komunikacji dla przystanków i dworców, a także osobę

sprawującą zarząd nad nieruchomością wspólną w rozumieniu przepisów ustawy z

dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 j.t. z

późn. zm.) lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany; 

14) umowach - należy przez to rozumieć  umowy, rozumiane zgodnie z treścią art. 6

ust. 1 ustawy, podpisane z podmiotem uprawnionym przez właścicieli

nieruchomości; 

15) górnych stawkach opłat - należy przez to rozumieć  zgodne z treścią art. 6 ust. 2

ustawy górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi,

podmiotów uprawnionych, w zakresie pozbywania się  zebranych na terenie

nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych; 

16) Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (dalej: KPGO) - należy rozumieć przez to

dokument przyjęty przez Radę Ministrów zgodnie z treścią art. 14 ust. 4 ustawy z

dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.07.39.251 j.t. z późn. zm.) i ogłoszony

w Monitorze Polskim z 2006r., Nr 90 poz.946 z dnia 29 grudnia 2006r., 

17) stawkach opłat  - należy rozumieć  przez to wysokość  opłat uiszczanych przez

właściciela nieruchomości, podmiotowi uprawnionemu za odbiór odpadów

komunalnych, przeliczonych na jedną zamieszkałą osobę w skali roku i miesiąca,

których wysokość skalkulowana jest z uwzględnieniem: ilości wytwarzanych przez

jedną  osobę  odpadów, kosztów ich odbioru, transportu, selekcji, odzysku,

recyklingu, kompostowania, składowania, spalania i innych form unieszkodliwiania

odpadów, nie wyłączając kosztów budowy instalacji, urządzeń i obiektów, kosztów

ich eksploatacji, zamknięcia, likwidacji, rekultywacji, monitoringu, dozorowania

oraz ewentualnych odszkodowań  wynikłych faktu realizacji obiektu lub kosztów

zabezpieczenia roszczeń; podmiot uprawniony zobowiązany jest do pomniejszania

stawek opłat o wpływy uzyskiwane z opłat produktowych z wojewódzkiego funduszu

ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wpływy uzyskane na mocy umów

podpisanych z organizacjami odzysku, wpływy uzyskane ze sprzedaży niektórych

surowców wtórnych oraz wpływy uzyskane od samorządu z tytułu dopłat do

selektywnej zbiórki i odbioru; ilość odpadów wytwarzanych w przeciągu roku przez

jedną osobę; 

18) zniżkach w opłatach - należy przez to rozumieć,  zgodne z treścią  art. 6 ust. 4

ustawy, zniżki, w stosunku do górnych stawek opłat, udzielane w roku następnym,

właścicielom nieruchomości, w zamian za zebrane i odebrane odpady w sposób

selektywny w roku poprzednim; wielkoś ć  zniżek określa rada gminy w drodze

uchwały; 

19) poziomach selekcji - należy przez to rozumieć,  ilość  - zgodnie z docelowymi

zapisami KPGO - odbieranych od jednej osoby następujących odpadów: 

a) organicznych w roku 2010 – 23,5kg z tendencją  spadkową  o 5% w latach

następnych 

b) opakowań  z papierem, tekturą  tekstyliami i metalami w roku 2010 – 25,5kg bez

zmian w latach następnych. 

c) odpadów wielkogabarytowych rocznie na poziomie 20kg.

d) odpadów budowlanych w roku 2010 -85kg i w 2015r. – 103kg.

e) odpadów niebezpiecznych rocznie do poziomu 3 kg.

20) odpadach komunalnych - należy przez to rozumieć  odpady powstające w

gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów

niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na

swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach

domowych; 

21) odpadach wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć  jeden ze strumieni

odpadów komunalnych wymienionych w KPGO, charakteryzujący się tym, że jego

składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę,  nie mogą  być  umieszczone w

typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych; 

22) odpadach ulegających biodegradacji - należy przez to rozumieć  odpady, które

ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów; 

23) odpadach zielonych - należy przez to rozumieć  frakcję  odpadów ulegających

biodegradacji, powstających w wyniku pielęgnacji i uprawy ogrodów i terenów

zielonych; 

24) odpadach opakowaniowych - należy przez to rozumieć  opakowania z papieru i

tektury, opakowania wielomateriałowe, opakowania z tworzyw sztucznych,

opakowania ze szkła, opakowania z blachy stalowej i opakowania z aluminium,

wymienione w KPGO pośród 18 strumieni składających się na odpady komunalne; 

25) odpadach budowlanych - rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzących z

remontów i budów wymienioną w KPGO pośród 18 strumieni składających się na

odpady komunalne; 

26) odpadach niebezpiecznych - rozumie się  przez to  f rakc ję  odpadów

niebezpiecznych w rozumieniu ustawy o odpadach, wymienioną w KPGO pośród

18 strumieni składających się  na odpady komunalne, a więc np.: baterie,

akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do

impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków,

opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach, opakowania po aerozolach,

zużyte opatrunki; 

27) sprzęcie (elektrycznym i elektronicznym) - należy przez to rozumieć  zgodnie z

ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca 2005 r.

(Dz. U. 180 poz. 1495 z późn. zm.) urządzenia, których prawidłowe działanie jest

uzależn i o n e  o d  d o pły w u  p rądu e lekt rycznego lub od obecnośc i   pó l

elektromagnetycznych oraz mogące służyć do wytwarzania, przesyłu lub pomiaru

prądu elektrycznego lub pól elektromagnetycznych i zaprojektowane do użytku

przy napięciu elektrycznym nieprzekraczającym 1.000 V dla prądu zmiennego

oraz 1.500 V dla prądu stałego, zaliczone do grup sprzętu określonych w

załączniku nr 1 do ustawy; 

28) nieczystościach ciekły c h  - należy przez to rozumieć   ścieki gromadzone

przejściowo w zbiornikach bezodpływowych; 

29) zbiornikach bezodpływowych - należy przez to rozumieć  instalacje i urządzenia

przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstania; 

30) stacjach zlewnych - należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia zlokalizowane

przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków służące do

przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych po-jazdami asenizacyjnymi z

miejsc gromadzenia; 

31) miejscu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych należy przez to

rozumieć zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o odpadach instalację służącą do odzysku

lub unieszkodliwiania w najnowszej technologii, położoną  najbliżej miejsca

wytwarzania odpadów, na obszarze tego województwa, na którym zostały

wytworzone; 

32) podmiotach uprawnionych - należy przez to rozumieć  przedsiębiorstwa będące

gminnymi jednostkami organizacyjnymi lub podmiotami posiadającymi wydane

przez Wójta Gminy, organ wykonawczy jednostki pomocniczej lub organ jednostki

albo podmiotu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

samorządzie gminnym, ważne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie: 

a) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

b) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

c) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

d) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni

zwłok zwierzęcych i ich części; 

33) zabudowie wielorodzinnej - należy przez to rozumieć  zabudowę  budynkami

wielomieszkaniowymi i wielolokalowymi; 

34) chowie zwierząt  - rozumie się  przez to wszelkie formy posiadania zwierząt

gospodarskich bez względu na tytuł  prawny oraz sposób ich utrzymywania i

użytkowania; 

35) zwierzętach domowych - rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające

wraz z  człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu,

utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza w rozumieniu ustawy

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003r. Nr 106 poz.1002 j.t.

z późn. zm.); 

36) zwierzętach gospodarskich - rozumie się przez to zwierzęta utrzymywane w celach

hodowlanych i produkcyjnych; 

37) 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. 

1) wyposażenie nieruchomości w opisane w Rozdziale III urządzenia, służące do

zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim

stanie sanitarnym, porządkowym, technicznym i okresowe dokonywanie dezynfekcji

tych urządzeń; 

2) utrzymywanie w należytym stanie sanitarnym altan oraz innych pomieszczeń,

mieszczących urządzenia na odpady; 

3) prowadzenie w opisanym w § 5. ust. 9 zakresie selektywnego zbierania i

przekazywania do odbioru poszczególnych strumieni odpadów komunalnych; 

4) przekazanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych

podmiotowi uprawnionemu do odbioru; 

5) selektywne zbieranie odpadów innych niż  komunalne, powstających na terenie

nieruchomości w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej, np. medycznych,

weterynaryjnych, i postępowanie z nimi zgodnie z zasadami przewidzianymi w

ustawie o odpadach; 

6) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości odpadów budowlanych i resztek

materiałów budowlanych, powstałych w wyniku remontu i modernizacji lokali i

budynków do specjalnie do tego celu przeznaczonych kontenerów ustawianych

przez uprawnione podmioty na zlecenie właściciela nieruchomości; 

7) bezwzględne przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej

lub, w przypadku, gdy budowa sieci jest technicznie lub ekonomicznie

nieuzasadniona, a fakt ten ma swoje odzwierciedlenie w studium uwarunkowań  i

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowym planie

zagospodarowania przestrzennego, o ile taki został opracowany oraz w wieloletnim

planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,

wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nie-czystości ciekłych lub

przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w

przepisach odrębnych; 

8) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych;

9) utrzymywanie w prawidłowym stanie technicznym posiadanego uzbrojenia

technicznego tj. przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

udrażnianie rynien, rur spustowych łącznie z koszem do czyszczenia i rewizją; 

10) oddzielne gromadzenie ścieków bytowych, gnojówki i gnojowicy;

11) utrzymywanie w prawidłowym stanie technicznym, odmulanie i wykaszanie rowów

odwadniających istniejących przy drogach,  torach i  na terenie innych

nieruchomości będących własnością danego podmiotu; 

12) utrzymywanie czystości na przystankach, torowiskach, w przepustach, i przy

przejściach, pod mostami itp.; 

13) uprzątanie z powierzchni nieruchomości i z wnętrza budynków każdej substancji

lub przedmiotu należących do jednej z kategorii określonych w załączniku nr 1 do

ustawy o odpadach, których posiadacz pozbywa się,  zamierza się pozbyć  lub do

ich pozbycia się jest obowiązany i przekazywanie ich podmiotowi uprawnionemu; 

14) likwidowanie śliskości w okresie mrozów i opadów śnieżnych w miejscach

użyteczności publicznej i chodnikach przy użyc iu  środków wymienionych w

Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. Dz. U. Nr 230,

poz. 1960 w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą  być

używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach; 

15) usuwanie nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych części nieruchomości

użyteczności publicznej; 

16) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wyłącznie w miejscach

dozwolonych, a więc: 

a) na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego tylko pod warunkiem,

że powstając e  ścieki odprowadzane są  do kanalizacji sanitarnej na warunkach

określonych przez zarządcę tej kanalizacji lub gromadzone w sposób umożliwiający

ich usunięcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w

szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników

wodnych lub do ziemi, 

b) na terenach służących  do  użytku publicznego tylko w miejscach do tego

przygotowanych i specjalnie oznaczonych; 

17) naprawy, drobne, a więc wymiana kół,  świec zapłonowych, żarówek, uzupełnianie

płynów, regulacje, pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi,

na terenie nieruchomości tylko za zgodą właściciela nieruchomości i tylko wtedy,

gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są

gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami o

utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 

18) stosowanie się  właścicieli zwierząt domowych i gospodarskich do przepisów

rozdziałów VII i VIII niniejszego Regulaminu. 

1) stosowania i składowania środków chemicznych dla usunięc i a  śniegu i lodu,

szkodliwych dla środowiska, a w szczególności dla terenów zieleni oraz zadrzewień;

ponadto obowiązuje całkowity zakaz stosowania środków chemicznych w pobliżu

pomników przyrody i parków wiejskich; 

2) zgarniania śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię;

3) wyprowadzania psów lub innych zwierząt do obiektów użytku publicznego, placówek

handlowych lub gastronomicznych i na teren plaży jeziornej, jeżeli zakaz taki wynika

z wyraźnego oznakowania dokonanego przez właściciela nieruchomości lub podmiot

zarządzający (placówką lub obiektem lub terenem); 

4) zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt;

5) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami

zlewnymi; 

6) indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli

nieruchomości; 

7) wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów,

nieczystości ciekłych i wód opadowych spływających z powierzchni dachów,

podjazdów, itp.; 

8) wprowadzania ścieków bytowych i przemysłowych do urządzeń  sieci kanalizacji

deszczowej a także wprowadzania ścieków deszczowych i wód drenażowych do

kanalizacji sanitarnej oraz wprowadzania do wszystkich urządzeń  kanalizacyjnych

odpadów stałych, czego konsekwencją  jest zmniejszanie przepustowości kanałów

odpadów płynnych niemieszających się z wodą, substancji palnych i wybuchowych,

substancji żrących, od-padów z hodowli zwierząt  o raz  ścieków zawierających

drobnoustroje chorobotwórcze - zgodnie z ustawą  o zbiorowym zaopatrzeniu w

wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków; 

1) powinny być  wyposażone w szczelne pokrywy zabezpieczające gromadzone

odpady przed dostępem zwierząt oraz opadów atmosferycznych; 

2) nie powinny powodować uciążliwego hałasu w trakcie ich wytaczania i opróżniania.

1) kosze uliczne o pojemności od 10 do 50 I;

2) pojemniki na odpady o pojemności od 110 I, 120 I, 240 I, 1100 I, KP7-7000 I;

3) worki w sytuacji, gdy warunki atmosferyczne uniemożliwiają  dojazd pojazdów

podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów; 

4) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań  ze szkła, opakowań  z

tworzyw sztucznych, zmieszanych odpadów opakowaniowych o pojemności 1000 I

do 2500 I oraz KP7 - na odpady wielkogabarytowe; 

5) kontenery przeznaczone na odpady budowlane KP-7;

6) kosze na psie odchody.

1) odpady kuchenne ulegające biodegradacji: obecny system gospodarowania

odpadami komunalnymi przy wykorzystaniu istniejącego miejsca odzysku i

unieszkodliwiania zapewnia ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji.

Dopuszcza się  łączne zbieranie odpadów biodegradowalnych ze zmieszanymi

niesegregowanymi odpadami komunalnymi; 

2) odpady opakowaniowe: – w zabudowie jednorodzinnej - składane są do worków na

opakowania, dostarczonych przez podmiot uprawniony i przekazywane w ramach

zawiązanej umowy; odbiór raz w miesiącu, – w zabudowie wielorodzinnej - składane

są  do worków, dostarczonych przez podmiot uprawniony i przekazywane na

bieżąco do Gminnej Zbiornicy Odpadów (GZO), gdy właściciel nieruchomości

podpisał  odrębną  umowę  z podmiotem uprawnionym. Gdy właściciel umowy nie

podpisał,  odpady składane są  do odrębnego pojemnika, w który zarządca

nieruchomości ją wyposażył; odbiór dwa razy w miesiącu; 

3) odpady tekstylne i obuwie zaleca się  gromadzić  do istniejących w przestrzeni

wiejskiej specjalnych pojemnikach ustawionych na terenie osiedli mieszkaniowych

zabudowy wielorodzinnej oraz przy obiektach handlowych; odbiór raz w miesiącu; 

4) sprzęt elektryczny i elektroniczny; zabrania się  umieszczania zużytego sprzętu

łącznie z innymi odpadami; należy organizować  odbiór w oparciu o indywidualne

umowy z podmiotem uprawnionym - w przypadku zabudowy wielorodzinnej,

natomiast w przypadku zabudowy jednorodzinnej należy gromadzić  w

zorganizowanych przez gminę  punktach zbiórki odpadów wielkogabarytowych i

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ponadto zgodnie z art. 42 ustawy

o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym obowiązek odbierania zużytego

sprzętu ciąży na sprzedawcach; 

5) odpady niebezpieczne: – w zabudowie jednorodzinnej zbieranie w odpowiednich do

tego opakowaniach, dostarczonych przez podmiot uprawniony i przekazywane jemu

zgodnie z podpisaną umową;  odbiór raz w miesiącu, – w zabudowie wielorodzinnej

zbieranie w odpowiednich do tego opakowaniach, dostarczonych przez podmiot

uprawniony i przekazywanie uprawnionemu podmiotowi, z którym wytwórca podpisał

odrębną  umowę.  Gdy właściciel umowy nie podpisał,  odpady składane są  do

odrębnego pojemnika, w który zarządca nieruchomości ją wyposażył;  odbiór raz w

miesiącu. Zgodnie z zapisami w planie gospodarki odpadami należy zbierać  do

pojemników rozmieszczonych w: placówkach sprzedaży detalicznej artykułów i

sprzętu gospodarstwa domowego oraz artykułów radiowo-telewizyjnych, placówkach

sprzedaży detalicznej sprzętu oświetleniowego, (zgodnie z art. 42 ustawy o zużytym

sprzęcie elektrycznym i elektronicznym obowiązek odbierania zużytego sprzętu

ciąży na sprzedawcach), w aptekach, szkołach, placówkach sprzedaży detalicznej

paliw płynnych i gazowych, warsztatach samochodowych, punktach wymiany oleju;

zgodnie z ustawą o bateriach i akumulatorach zabrania się umieszczania zużytych

baterii i zużytych akumulatorów razem z innymi odpadami; 

6) odpady wielkogabarytowe; zabrania się umieszczania odpadów wielkogabarytowych

z innymi odpadami; należy organizować odbiór w oparciu o indywidualne umowy z

podmiotem uprawnionym - w przypadku zabudowy wielorodzinnej, natomiast w

przypadku zabudowy jednorodzinnej należy gromadzić  w zorganizowanych przez

gminę  punktach zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu

elektrycznego i elektroniczne-go lub na zgłoszenie, w oparciu o zawarte umowy z

podmiotem uprawnionym; 

7) odpady budowlane są  składane do kontenera otwartego dostarczonego przez

podmiot uprawniony, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu podmiotu

uprawnionego, na miejscu nie utrudniającym korzystania z nieruchomości; odbiór

na zgłoszenie indywidualne. 

1) gmina i prowadzący handlową działalność gospodarczą są zobowiązani ustawić  w

miejscach publicznych, przed sklepami itp., pojemniki przeznaczone na selektywną

zbiórkę  odpadów z zakresu prowadzonej działalności, Pojemniki przeznaczone do

zbiórki selektywnej odpadów w systemie ogólnodostępnym, muszą  posiadać

odpowiednie wyraźne oznaczenia, na jaki surowiec wtórny są przeznaczone. Nowo

dostawiane pojemniki powinny być  dostosowane pod względem wizualnym i

objętościowym do istniejących w najbliższym otoczeniu. Pod względem systemu

odbioru tych odpadów należy pojemniki dostosować do systemu posiadanego przez

firmę, która świadczy odbiór tych odpadów; 

2) miejsca publiczne takie jak drogi publiczne, ciągi handlowo-usługowe, przystanki

komunikacji, parki są  przez właścicieli nieruchomości lub przedsiębiorców

użytkujących tereny komunikacji publicznej obowiązkowo wyposażo n e  w

zamocowane na stałe kosze uliczne, zgodnie z następującymi zasadami: –

rozmieszczenie musi uwzględniać natężenie ruchu ulicznego na drogach, – muszą

być  wykonane z materiałów odpornych na palenie, – wielkoś ć  koszy ulicznych

została określona w § 5 ust. 7 pkt 1, 

3) organizatorzy imprezy masowej są zobowiązani do wyposażenia miejsca, na którym

ona się odbywa, w jeden pojemnik o pojemności 120 I na 20 osób uczestniczących

w imprezie oraz w szalety przenośne w liczbie jeden szalet na 200 osób

uczestniczących w imprezie, organizatorzy są zobowiązani przed imprezą zawrzeć

umowy z podmiotami uprawnionymi posiadającymi aktualne zezwolenie na odbiór i

transport odpadów, celem wyposażenia w kosze i szalety oraz ich opróżnienie i

uprzątnięcie w czasie nie dłuższym niż 12 godzin po zakończeniu imprezy. 

1) opakowania z papieru i tektury – w pojemnikach koloru niebieskiego,

2) opakowania ze szkła – w urządzeniach pojemnikach zielonego,

3) opakowania z tworzyw sztucznych, wielkomateriałowe lub z metali – w pojemnikach

koloru żółtego, 

4) opakowania ulegające biodegradacji – w pojemnikach koloru brązowego,

5) odpady niesegregowane – w pojemnikach z logo odbiorcy,

6) odpady niebezpieczne; baterie i akumulatory - w pojemnikach koloru czerwonego,

Postanowienia niniejszego ustępu nie naruszają  postanowień  §  5  us t .   8   i   9

niniejszego regulaminu. 

§   7 .Zasady rozmieszczania urządzeń  przeznaczonych do zbierania odpadów i

gromadzenia nieczystości płynnych:  

1) podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy

uwzględniać przepisy § 22 i § 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.); 

2) na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi

odpadami należy ustawiać  w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników

podmiotu uprawnionego bez konieczności otwierania wejśc i a  n a  t e r e n

nieruchomośc i  l ub ,  gdy  tak ie j  możliwośc i  n i e  m a ,  n a l eży udostępnić  je

przedsiębiorstwu wywozowemu w dniu odbioru, dopuszcza się także wjazd na teren

nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów

zgromadzonych w pojemnikach; 

3) zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą

być  zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego

podmiotu uprawnionego w celu ich opróżnienia. 

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

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) do pojemników na opakowania szklane zabrania się  wrzucać:  – ceramikę

(porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki), – lustra, – szklane opakowania

farmaceutyczne i chemiczne z pozostałościami zawartośc i ,  – szkło budowlane

(szyby okienne, szkło zbrojone), szyby samochodowe; 

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

zabrudzone tworzywa sztuczne pochodzenia medycznego, – opakowania i butelki

po olejach i smarach, puszki i pojemniki po farbach i lakierach, – opakowania po

środkach chwasto- i owadobójczych; 

4) zabrania się  odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z

obornika do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe; 

5) zabrania się  gromadzenia w zbiornikach bezodpływowych nieczyszczonych

ścieków poprodukcyjnych, ścieków zawierających ropopochodne oraz płynnych

odpadów kuchennych z zakładów zbiorowego żywienia. 

a) w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz w tygodniu,

b) niezależn i e  o d  c zęstotliwośc i   op różniania pojemników i koszy ulicznych

zarządzający obszarem mają  obowiązek nie dopuścić  do przepełnienia koszy

ulicznych i wysypywania odpadów na ziemię; 

c) usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa się według potrzeb jednak nie

rzadziej niż raz w tygodniu; 

d) właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani

opróżniać je z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia i

wylewania na powierzchnię  terenu oraz zagniwania nagromadzonych w nich

ścieków; przyjmuje się,  że pojemnoś ć  zbiorników powinna wystarczyć  na

opróżnianie ich nie częściej niż raz w tygodniu; 

e) właściciele punktów handlowych i usługowych zlokalizowanych poza budynkami są

zobowiązani usuwać odpady codziennie; 

f) organizatorzy imprez masowych zobowiązani są  usuwać  odpady i opróżniać

przenośne toalety oraz usuwać  je w czasie nie dłuższym niż  12 godzin po

zakończeniu imprezy. 

a) do 31 grudnia 2010 r. do nie więcej niż  75% wagowo całkowitej masy odpadów

ulegających biodegradacji, 

b) do 31 grudnia 2013 r. do nie więcej niż 50%,

c) do 31 grudnia 2020 r. do nie więcej niż 35%, w stosunku do masy tych odpadów

wytworzonych w roku 1995, będą  to następujące i lośc i  w  gmin ie :  – 115

kg/osobę/rok w roku 2010, – 76 kg/osobę/rok w roku 2013, – 53 kg/osobę/rok w

roku 2020, przy czym ilość odpadów biodegradowalnych wytworzonych w 1995 r. w

Polsce wg KPGO to 4.380,8 tys. Mg, a w województwie zachodniopomorskim 209,9

tys. Mg. 

a) opakowaniowych,

b) wielkogabarytowych,

c) budowlanych,

d) niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych.

1) w odniesieniu do psów:

a) wyposażenia psa w obrożę,  a w przypadku ras uznawanych za agresywne –

również w kaganiec, 

b) prowadzenie psa na uwięzi a psa rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób

zagrażającego otoczeniu - na uwięzi i w nałożonym kagańcu, 

c) zwolnienie przez właściciela nieruchomośc i  psów ze smyczy na  teren ie

nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w

sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób

trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem, 

2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:

a) stały i skuteczny dozór,

b) niewprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem

obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp.,

postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzy-stających z pomocy psów-

przewodników, 

c) niewprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla

dzieci, plaż,  kąpielisk oraz tereny objęte zakazem na podstawie odrębnych uchwał

rady gminy, 

d) zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach

zielonych do tego prze-znaczonych i specjalnie oznakowanych, w sytuacji, gdy

właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy

ono psów ras uznanych za agresywne, 

e) 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, należy umieszczać  w specjalnie

przygotowanych do tego celu koszach lub jeśli one nie występują w pobliżu mogą

być  deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów;

postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z  psów

przewodników, 

f) niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe,

g) właściwe traktowanie zwierząt domowych zgodnie z art. 5, art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o

ochronie zwierząt, 

h) zgłaszanie do schroniska, faktu zauważenia bezdomnego psa lub zwierzęcia

podejrzanego o wściekliznę; 

3) hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są  spełniać  wymogi ustanowione dla

hodujących zwierzęta gospodarskie na obszarach wyłączonych spod zabudowy; 

4) postanowienia pkt 2 dotyczą  także zwierząt nieudomowionych, utrzymywanych w

charakterze zwierząt domowych. 

1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt

spełniających wymogi Prawa budowlanego; 

2) wszelka uciążliwoś ć  hodowli dla środowiska, w tym emisje będące jej skutkiem

zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona. 

1) przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych;

2) gromadzić  i usuwać  nieczystości, które nie są  obornikiem i gnojówką,  w sposób

przewidziany dla ścieków; 

3) składować  obornik w odległości co najmniej 10 m od linii rozgraniczającej drogi

publicznej, na terenie płaskim wyposażonym w płyty gnojowe w terminie określonym

ustawą,  tak by odcieki  nie mogły przedostawać  się  na teren sąsiednich

nieruchomości; 

4) przeprowadzać  deratyzację  pomieszczeń,  w których prowadzona jest hodowla

zwierząt ,  dwa razy do roku wiosną  i jesienią,  realizowaną  przez podmiot

uprawniony; 

5) pszczoły trzymać  w ulach, ustawionych na obrzeżach w odległości, co najmniej 30

m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły

nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich; w przypadku

gdy ule posadowione są  na nieruchomości stanowiącej współwłasność,  stosunki

pomiędzy współwłaścicielami regulują przepisy ustawy kodeks cywilny. 

1) propagowanie działań mieszkańców Gminy na rzecz ekologii;

2) wydawanie podmiotom gospodarczym zezwoleń na działalność usługową w zakresie

odbierania od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych stały c h  i

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych; 

3) bieżącą kontrolę realizacji przepisów ustawy oraz niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy 

 

 

 

Barbara Koleśnikow 
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UCHWAŁA NR LII/317/10  

RADY GMINY W GOŚCINIE  

z dnia 25 czerwca 2010 r.  

 

w sprawie regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Gościno 

 

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

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591, t.j. 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, 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 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, 

poz. 142, Nr 28 poz. 146) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z 2006r. Nr 144, 

poz. 1042, z 2008r. Nr 223, poz. 1464, z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 79 , poz. 666, Nr 92 

poz. 753, Nr 215, poz. 1664, z 2010r. Nr 47 poz. 278), Rada Gminy Gościno uchwala 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gościno, zwany dalej 

regulaminem, o następującej treści: 

T Y T UŁ  1 .  R E G U L A M I N  U T R Z Y M A N I A  C Z Y S T OŚ C I  I  

P O R ZĄ D K U   

R o z d z i ał  1  

Postanowienia ogólne  

§   1 .  1. Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, mieszkańców oraz osoby 

przebywające czasowo na terenie Gminy Gościno.  

2. Określa się  szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

Gościno a przede wszystkim:  

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:  

R o z d z i ał  2  

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości  

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

nieruchomości poprzez:  

2. Na terenie budowy wykonywanie obowiązków właściciela nieruchomości należy do 

wykonawcy robót budowlanych.  

3. Na terenie wydzielonych krawężnikiem oraz na przystankach komunikacyjnych 

obowiązki uprzątnięcia i pozbycia się  błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń, 

należą do przedsiębiorców użytkujących tereny służące komunikacji publicznej.  

4. Na drogach publicznych obowiązki utrzymania czystości i porządku, a także zbieranie 

i pozbywanie się  odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych 

oraz utrzymanie tych urządzeń  w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i 

technicznym, pozbywanie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych 

z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej należy do 

zarządcy drogi.  

5. Uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, 

jeżeli zarząd drogi pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów na takim 

chodniku, należą do zarządcy drogi.  

6. Na terenach pozostałych obowiązki utrzymania czystości i porządku należą do gminy, 

do obowiązków gminy należy także uprzątnięcie i pozbycie się  błota, śniegu, lodu i 

innych zanieczyszczeń  z chodników, jeżeli gmina pobiera opłaty z tytułu postoju lub 

parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku oraz zbieranie i pozbycie się 

odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych umieszczonych na 

tym chodniku i utrzymanie tych urządzeń  w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym.  

§   4 .  Na terenie gminy, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, 

zabrania się:  

R o z d z i ał  3  

Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości oraz 

na drogach publicznych  

§ 5. 1. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie 

poprzez wyposażenie nieruchomości w pojemniki o odpowiedniej pojemności, 

uwzględniającej rodzaj zabudowy, działalność usługową i częstotliwość pozbywania się 

odpadów, według zasad opisanych w ust. 3.  

2. Pojemniki na odpady powinny być  ustawione w granicach nieruchomości, w miejscu 

dostępnym dla mieszkańców i jednostek wywozowych, na twardej i równej powierzchni, 

zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota, w sposób nie powodujący utrudnień i 

niedogodności dla sąsiadów; należy uwzględniać przepisy § 22 i § 23 Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 

z późn. zm.).  

3. Pojemniki do gromadzenia odpadów muszą  spełniać  techniczne wymogi 

bezpieczeństwa, higieny, ochrony środowiska uzgodnione z podmiotem wywożącym 

odpady; odpady gromadzone w inny sposób nie będą  wywożone; nie dotyczy to 

odpadów przestrzennych.  

4. Właściciel pojemnika odpowiada za utrzymanie go w odpowiednim stanie technicznym 

i sanitarnym.  

5. Pojemniki wymienione w ust. 8 pkt 2:  

6.  Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie 

przez dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale lub 

czasowo przebywających na jej terenie, w taki sposób by opróżnianie było konieczne 

nie częściej niż  raz w tygodniu bez dopuszczenia do przepełnienia; podobnie 

przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi zostać  dostosowana do ilości 

mieszkańców w sposób zapewniający uzyskanie stopnia ich oczyszczania określonego 

w przepisach odrębnych  

7. Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to:  

8. Odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić  w następujący 

sposób:  

§ 6. 1. Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych w miejscach i na drogach publicznych:  

2. Odpady należy gromadzić w pojemnikach:  

§   8 .  Ograniczenia wynikające z konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa i 

właściwej eksploatacji urządzeń  do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorników 

bezodpływowych:  

R o z d z i ał  4  

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości 

ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku 

publicznego  

§  9 .  1.  Właściciele nieruchomości  są  zobowiązani do zawarcia umów z podmiotem 

uprawnionym na odbiór odpadów komunalnych.  

2. Właściciele nieruchomości, które pomimo istniejącej w obrębie posesji sieci kanalizacji 

sanitarnej nie zostały podłączone do tej infrastruktury, zobowiązani są  dokonać 

przyłączenia po uprzednim uzyskaniu warunków technicznych przyłączenia do sieci w 

MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu. Powyższe nie dotyczy właścicieli, którzy wyposażyli 

nieruchomoś ć  w przydomową  oczyszczalnię   ścieków, której parametry i poziom 

oczyszczania odpowiada normom.  

3. Właściciele nieruchomości, które nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej, z uwagi 

na brak tego uzbrojenia, w tym rejonie, są  zobowiązani do podpisania z podmiotem 

uprawnionym, umowy na opróżnianie zbiornika bezodpływowego lub opróżnianie 

osadnika oczyszczalni przydomowej.  

4. Wymieniona wyżej umowa może  b yć  również  podpisana z inną  jednostką 

funkcjonującą w oparciu o ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w 

wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr 123 poz.858 j.t. z późn. 

zm.), jeżeli posiada ona stosowne zezwolenie.  

5. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych rozliczane jest w oparciu o wskazania 

przepływomierza zainstalowanego na stacji zlewnej ścieków dowożonych, gdy brak 

takiego licznika, stosujemy normy, które wynikają  z treści Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm 

zużycia wody (Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 70).  

6. Właściciele nieruchomości zużywający wodę na potrzeby gospodarstwa rolnego lub w 

związku z utrzymywaniem terenów zielonych m in. podlewania ogrodów i innych terenów 

zieleni, w związku z tym nieodprowadzający jej do zbiorników bezodpływowych, powinni 

zainstalować  odrębne liczniki do pomiaru zużycia wody na potrzeby bytowe, w 

przeciwnym razie będą rozliczani w oparciu o wyżej wymienione normy.  

7. Organizator imprezy masowej, nie później niż 30 dni przed planowanym terminem jej 

rozpoczęcia, jest zobowiązany wystąpić  z wnioskiem o opinię  do Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 marca 2009r. o 

bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009r. Nr 62 poz.504).  

§ 10 .  Ustala się  minimalną  częstotliwoś ć  usuwania odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości, zgodnie z umowami określonymi z przedsiębiorstwami:  

§ 11.  1. Odpady komunalne, selekcjonowane i nieselekcjonowane, są  odbierane od 

właścicieli nieruchomości zgodnie z podpisanymi umowami odbioru odpadów 

komunalnych w gminie, bądź na zgłoszenie.  

2. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany umieścić urządzenia wypełnione odpadami 

w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego bez 

konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie 

ma, należy je udostępnić  w dniu odbioru przedsiębiorcy wywozowemu, dopuszcza się 

także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru 

odpadów zgromadzonych w pojemnikach.  

3. Odpady wielkogabarytowe należy wystawić  na chodnik lub ulicę  przed wejściem na 

teren nieruchomości lub na miejsce wyznaczone przez zarządcę  do tego celu w 

zabudowie wielorodzinnej w oparciu o umowę  podpisaną  z podmiotem uprawnionym, 

natomiast w przypadku zabudowy jednorodzinnej należy gromadzić w zorganizowanych 

przez gminę  punktach zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego lub na zgłoszenie, w oparciu o umowę  z podmiotem 

uprawnionym.  

4. Odpady budowlane muszą być  złożone w udostępnionych przez podmiot uprawniony 

kontenerach, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu podmiotu uprawnionego oraz 

nie utrudniającym korzystania z nieruchomości lub wyznaczonym do tego celu przez 

zarządcę  w zabudowie wielorodzinnej Do odbierania tych odpadów można używać 

samochodów przystosowanych do przewozu kontenerów lub skrzyniowych, powinny one 

być przykryte, aby nie powodowały podczas transportu zanieczyszczenia i zaśmiecenia 

terenu.  

5. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na 

podstawie zamówienia właściciela nieruchomośc i ,  złożonego do podmiotu 

uprawnionego, z którym podpisał umowę,  zamówienie musi być zrealizowane w okresie 

36 godzin od zgłoszenia.  

6 .  C zęstotliwoś ć  opróżn i a n i a   z   o s adów  ściekowych zbiorników oczyszczalni 

przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji.  

7. Do odbierania odpadów komunalnych niesegregowanych należy używać samochodów 

specjalistycznych, a do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych - samochodów asenizacyjnych, pojazdy, o których mowa wyżej, 

winny być myte codziennie.  

8. Do odbierania odpadów należy  używać  samochodów specjalnie, w tym celu 

przystosowanych i wyposażonych ,  tak  aby  i ch  t ranspor t  n ie  powodował 

zanieczyszczenia i zaśmiecenia terenu.  

9. Zanieczyszczenia, jakie powstają  w wyniku załadunku i transportu odpadów oraz 

nieczystości płynnych pracownicy podmiotu uprawnionego mają obowiązek natychmiast 

usunąć.  

R o z d z i ał  5  

Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów oraz ilości odpadów 

wyselekcjonowanych, do których osiągnięcia zobowiązane są podmioty 

uprawnione  

§ 12. 1. Jednostki wywozowe prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, zobowiązani są  do ich przekazywania do 

miejsca najbliżej położonego od miejsca ich wytworzenia, w którym mogą być poddane 

odzyskowi lub unieszkodliwianiu, w instalacjach spełniających wymagania najlepszej 

dostępnej techniki lub technologu, o której mowa w art. 143 ustawy Prawo ochrony 

środowiska, ujętej w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami.  

2. System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy 

odpadów komunalnych ule-gających biodegradacji kierowanych do składowania:  

3. Obowiązek ten realizują przedsiębiorcy, którzy uzyskają zezwolenie na odbiór odpadów 

od mieszkańców.  

§ 13. Zgodnie z zapisami KPGO i treścią niniejszego Regulaminu, podmioty uprawnione 

są  zobowiązane w kolejnych latach wyselekcjonować  spośród odpadów komunalnych 

biodegradowalnych ilości odpadów podane w § 2 ust. 19.  

R o z d z i ał  6  

Inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami  

§ 14. 1. Gmina zapewnia objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem 

odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, a więc:  

2. Zakłada się zwiększenie ilości zbieranych odpadów metodą selektywną od turystów i 

wczasowiczów.  

3. Gmina podaje do publicznej wiadomości wymagania, jakie muszą  spełniać 

przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwoleń na odbiór odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości; w wymaganiach tych szczegółowo określa, w oparciu o 

niniejszy Regulamin, zasady selekcji odpadów przez właścicieli, zasady ich odbioru oraz 

dalszego postępowania z nimi przez przedsiębiorców.  

4. Gmina wydając zezwolenie na odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości, poprzez 

określenie szczegółowych zasad odbioru i postępowania, zobowiązuje przedsiębiorców 

do odbierania wszystkich odpadów zebranych selektywnie, w tym powstających w 

gospodarstwach domowych, odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów, odpadów budowlanych z 

remontów i odpadów niebezpiecznych.  

R o z d z i ał  7  

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę 

przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem 

terenów przeznaczonych do wspólnego użytku  

§   1 5 .  Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są  zobowiązane do zachowania 

bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub 

uciążliwością  dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do 

użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.  

§ 16. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:  

R o z d z i ał  8  

Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach 

wyłączonych z produkcji rolniczej  

§ 17. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych 

z produkcji rolniczej, oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego na funkcję inną niż rolnicza.  

2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie 

zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:  

3. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, 

zobowiązani są przestrzegać następujących zapisów:  

4. W przypadku wystąpienia konieczności przeniesienia kolonii pszczół  w miejsce 

spełniające wymagania o których mowa w ust. 3 pkt 5, należy dokonać  tego 

przeniesienia we właściwym czasie dostosowanym do stopnia wegetacji kolonii, w taki 

sposób aby zminimalizować ryzyko powstania szkody.  

R o z d z i ał  9  

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania  

§ 18. 1. Wprowadza się obowiązek przeprowadzenia akcji odszczurzania w miesiącach 

marzec i październik każdego roku na terenach nieruchomości.  

2. Obowiązkiem, o którym mowa w ust. 1 obarczeni są właściciele nieruchomości.  

3. W trakcie przeprowadzania deratyzacji obowiązuje zachowanie szczególnej 

ostrożności w obrębie miejsc wyłożenia środków zwalczających gryzonie.  

4. Obowiązkowej deratyzacji podlegają  wszystkie obiekty na terenie gminy: budynki 

mieszkalne, obiekty użyteczności publicznej, zabudowania gospodarcze, sklepy, 

warsztaty, ze szczególnym uwzględnieniem korytarzy piwnicznych, węzłów cieplnych, 

studni urządzeń kanalizacji sanitarnej itp.  

5. Deratyzacja powinna być  poprzedzona akcją sanitarno-porządkową,  mającą  na celu 

przegląd nieruchomości pod kątem jej niedostępności dla szczurów.  

6. Informacja o deratyzacji będzie podawana w formie obwieszczenia wójta gminy.  

R o z d z i ał  1 0 

Postanowienia końcowe  

§ 19. 1. Gmina Gościno tworzy odpowiednie warunki do utrzymania czystości i porządku 

poprzez:  

2. W przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązków, o których mowa w regulaminie 

Wójt Gminy wydaje decyzję  nakazującą  wykonanie ww. obowiązku. Decyzja, o której 

mowa w zdaniu poprzedzającym podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 

czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005r. Nr 229 

poz.1954 j.t.z późn. zm.).  

3. Właściciele nieruchomości i inne osoby nie wykonujące obowiązków określonych w 

regulaminie podlegają  karze grzywny. Postępowanie w sprawach, o których mowa w 

zdaniu poprzedzającym toczy się  według przepisów postępowania w sprawach o 

wykroczenie.  

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gościno.  

§ 21. Traci moc uchwała Nr XXXV/249/06 Rady Gminy Gościno z dnia 9 lutego 2006 r. w 

sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gościno.  

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

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.  

1) wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości;

2) rodzaje i minimalną pojemnością urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów

komunalnych; 

3) częstotliwoś ć  i sposób pozbywania się  odpadów komunalnych i nieczystości

ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku

publicznego; 

4) maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów; 

5) inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami;

6) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe;

7) wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach

wyłączonych z produkcji rolniczej; 

8) wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej

przeprowadzania. 

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu

czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236 poz.2008 j.t. z późn. zm.); 

2) ustawie o odpadach - należy przez to rozumieć  ustawę z dnia z dnia 27 kwietnia

2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2007r. Nr 39 poz.251 j.t. z późn. zm.); 

3) ustawie o drogach publicznych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 marca

1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19 poz.115 j.t. z późn. zm.); 

4) ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków -

należy przez to rozumieć  ustawę  z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr 123

poz.858 j.t. z późn. zm.); 

5) Prawo wodne - należy przez to rozumieć  ustawę  z dnia 18 lipca 2001r. Prawo

wodne (Dz.U. z 2005r. Nr 239 poz.2019 j.t. z późn. zm.); 

6) Prawo ochrony środowiska - należy przez to rozumieć  ustawę z dnia 27 kwietnia

2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2008r. Nr 25 poz.150 j.t. z późn. zm.); 

7) ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - należy przez to

rozumieć ustawę o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca

2005 r. (Dz. U. 180 poz. 1495 z późn. zm.); 

8) ustawie o bateriach i akumulatorach – należy przez to rozumieć  ustawę z dnia 24

kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. 79 poz. 666), 

9) ustawie o ochronie zwierząt - należy przez to rozumieć  ustawę z dnia 21 sierpnia

1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003r. Nr 106 poz.1002 j.t. z późn. zm.); 

10) ustawie o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich - należy przez to

rozumieć ustawę z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.U.07.133.921 z późn. zm.); 

11) Prawo budowlane - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (Dz.U.06.156.1118 j.t. z późn. zm); 

12) nieruchomośc i  - 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; 

13) właścicielu nieruchomośc i  - należy przez to rozumieć  właściciela, a także

współwłaściciela, użytkowników wieczystych, jednostkę  organizacyjną  i osobę

posiadającą  nieruchomość  w zarządzie lub użytkowaniu, a także inny podmiot

władający nieruchomością,  również  wykonawcę  robót budowlanych oraz

przedsiębiorstwo komunikacji dla przystanków i dworców, a także osobę

sprawującą zarząd nad nieruchomością wspólną w rozumieniu przepisów ustawy z

dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 j.t. z

późn. zm.) lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany; 

14) umowach - należy przez to rozumieć  umowy, rozumiane zgodnie z treścią art. 6

ust. 1 ustawy, podpisane z podmiotem uprawnionym przez właścicieli

nieruchomości; 

15) górnych stawkach opłat - należy przez to rozumieć  zgodne z treścią art. 6 ust. 2

ustawy górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi,

podmiotów uprawnionych, w zakresie pozbywania się  zebranych na terenie

nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych; 

16) Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (dalej: KPGO) - należy rozumieć przez to

dokument przyjęty przez Radę Ministrów zgodnie z treścią art. 14 ust. 4 ustawy z

dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.07.39.251 j.t. z późn. zm.) i ogłoszony

w Monitorze Polskim z 2006r., Nr 90 poz.946 z dnia 29 grudnia 2006r., 

17) stawkach opłat  - należy rozumieć  przez to wysokość  opłat uiszczanych przez

właściciela nieruchomości, podmiotowi uprawnionemu za odbiór odpadów

komunalnych, przeliczonych na jedną zamieszkałą osobę w skali roku i miesiąca,

których wysokość skalkulowana jest z uwzględnieniem: ilości wytwarzanych przez

jedną  osobę  odpadów, kosztów ich odbioru, transportu, selekcji, odzysku,

recyklingu, kompostowania, składowania, spalania i innych form unieszkodliwiania

odpadów, nie wyłączając kosztów budowy instalacji, urządzeń i obiektów, kosztów

ich eksploatacji, zamknięcia, likwidacji, rekultywacji, monitoringu, dozorowania

oraz ewentualnych odszkodowań  wynikłych faktu realizacji obiektu lub kosztów

zabezpieczenia roszczeń; podmiot uprawniony zobowiązany jest do pomniejszania

stawek opłat o wpływy uzyskiwane z opłat produktowych z wojewódzkiego funduszu

ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wpływy uzyskane na mocy umów

podpisanych z organizacjami odzysku, wpływy uzyskane ze sprzedaży niektórych

surowców wtórnych oraz wpływy uzyskane od samorządu z tytułu dopłat do

selektywnej zbiórki i odbioru; ilość odpadów wytwarzanych w przeciągu roku przez

jedną osobę; 

18) zniżkach w opłatach - należy przez to rozumieć,  zgodne z treścią  art. 6 ust. 4

ustawy, zniżki, w stosunku do górnych stawek opłat, udzielane w roku następnym,

właścicielom nieruchomości, w zamian za zebrane i odebrane odpady w sposób

selektywny w roku poprzednim; wielkoś ć  zniżek określa rada gminy w drodze

uchwały; 

19) poziomach selekcji - należy przez to rozumieć,  ilość  - zgodnie z docelowymi

zapisami KPGO - odbieranych od jednej osoby następujących odpadów: 

a) organicznych w roku 2010 – 23,5kg z tendencją  spadkową  o 5% w latach

następnych 

b) opakowań  z papierem, tekturą  tekstyliami i metalami w roku 2010 – 25,5kg bez

zmian w latach następnych. 

c) odpadów wielkogabarytowych rocznie na poziomie 20kg.

d) odpadów budowlanych w roku 2010 -85kg i w 2015r. – 103kg.

e) odpadów niebezpiecznych rocznie do poziomu 3 kg.

20) odpadach komunalnych - należy przez to rozumieć  odpady powstające w

gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów

niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na

swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach

domowych; 

21) odpadach wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć  jeden ze strumieni

odpadów komunalnych wymienionych w KPGO, charakteryzujący się tym, że jego

składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę,  nie mogą  być  umieszczone w

typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych; 

22) odpadach ulegających biodegradacji - należy przez to rozumieć  odpady, które

ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów; 

23) odpadach zielonych - należy przez to rozumieć  frakcję  odpadów ulegających

biodegradacji, powstających w wyniku pielęgnacji i uprawy ogrodów i terenów

zielonych; 

24) odpadach opakowaniowych - należy przez to rozumieć  opakowania z papieru i

tektury, opakowania wielomateriałowe, opakowania z tworzyw sztucznych,

opakowania ze szkła, opakowania z blachy stalowej i opakowania z aluminium,

wymienione w KPGO pośród 18 strumieni składających się na odpady komunalne; 

25) odpadach budowlanych - rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzących z

remontów i budów wymienioną w KPGO pośród 18 strumieni składających się na

odpady komunalne; 

26) odpadach niebezpiecznych - rozumie się  przez to  f rakc ję  odpadów

niebezpiecznych w rozumieniu ustawy o odpadach, wymienioną w KPGO pośród

18 strumieni składających się  na odpady komunalne, a więc np.: baterie,

akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do

impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków,

opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach, opakowania po aerozolach,

zużyte opatrunki; 

27) sprzęcie (elektrycznym i elektronicznym) - należy przez to rozumieć  zgodnie z

ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca 2005 r.

(Dz. U. 180 poz. 1495 z późn. zm.) urządzenia, których prawidłowe działanie jest

uzależn i o n e  o d  d o pły w u  p rądu e lekt rycznego lub od obecnośc i   pó l

elektromagnetycznych oraz mogące służyć do wytwarzania, przesyłu lub pomiaru

prądu elektrycznego lub pól elektromagnetycznych i zaprojektowane do użytku

przy napięciu elektrycznym nieprzekraczającym 1.000 V dla prądu zmiennego

oraz 1.500 V dla prądu stałego, zaliczone do grup sprzętu określonych w

załączniku nr 1 do ustawy; 

28) nieczystościach ciekły c h  - należy przez to rozumieć   ścieki gromadzone

przejściowo w zbiornikach bezodpływowych; 

29) zbiornikach bezodpływowych - należy przez to rozumieć  instalacje i urządzenia

przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstania; 

30) stacjach zlewnych - należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia zlokalizowane

przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków służące do

przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych po-jazdami asenizacyjnymi z

miejsc gromadzenia; 

31) miejscu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych należy przez to

rozumieć zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o odpadach instalację służącą do odzysku

lub unieszkodliwiania w najnowszej technologii, położoną  najbliżej miejsca

wytwarzania odpadów, na obszarze tego województwa, na którym zostały

wytworzone; 

32) podmiotach uprawnionych - należy przez to rozumieć  przedsiębiorstwa będące

gminnymi jednostkami organizacyjnymi lub podmiotami posiadającymi wydane

przez Wójta Gminy, organ wykonawczy jednostki pomocniczej lub organ jednostki

albo podmiotu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

samorządzie gminnym, ważne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie: 

a) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

b) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

c) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

d) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni

zwłok zwierzęcych i ich części; 

33) zabudowie wielorodzinnej - należy przez to rozumieć  zabudowę  budynkami

wielomieszkaniowymi i wielolokalowymi; 

34) chowie zwierząt  - rozumie się  przez to wszelkie formy posiadania zwierząt

gospodarskich bez względu na tytuł  prawny oraz sposób ich utrzymywania i

użytkowania; 

35) zwierzętach domowych - rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające

wraz z  człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu,

utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza w rozumieniu ustawy

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003r. Nr 106 poz.1002 j.t.

z późn. zm.); 

36) zwierzętach gospodarskich - rozumie się przez to zwierzęta utrzymywane w celach

hodowlanych i produkcyjnych; 

37) 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. 

1) wyposażenie nieruchomości w opisane w Rozdziale III urządzenia, służące do

zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim

stanie sanitarnym, porządkowym, technicznym i okresowe dokonywanie dezynfekcji

tych urządzeń; 

2) utrzymywanie w należytym stanie sanitarnym altan oraz innych pomieszczeń,

mieszczących urządzenia na odpady; 

3) prowadzenie w opisanym w § 5. ust. 9 zakresie selektywnego zbierania i

przekazywania do odbioru poszczególnych strumieni odpadów komunalnych; 

4) przekazanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych

podmiotowi uprawnionemu do odbioru; 

5) selektywne zbieranie odpadów innych niż  komunalne, powstających na terenie

nieruchomości w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej, np. medycznych,

weterynaryjnych, i postępowanie z nimi zgodnie z zasadami przewidzianymi w

ustawie o odpadach; 

6) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości odpadów budowlanych i resztek

materiałów budowlanych, powstałych w wyniku remontu i modernizacji lokali i

budynków do specjalnie do tego celu przeznaczonych kontenerów ustawianych

przez uprawnione podmioty na zlecenie właściciela nieruchomości; 

7) bezwzględne przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej

lub, w przypadku, gdy budowa sieci jest technicznie lub ekonomicznie

nieuzasadniona, a fakt ten ma swoje odzwierciedlenie w studium uwarunkowań  i

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowym planie

zagospodarowania przestrzennego, o ile taki został opracowany oraz w wieloletnim

planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,

wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nie-czystości ciekłych lub

przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w

przepisach odrębnych; 

8) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych;

9) utrzymywanie w prawidłowym stanie technicznym posiadanego uzbrojenia

technicznego tj. przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

udrażnianie rynien, rur spustowych łącznie z koszem do czyszczenia i rewizją; 

10) oddzielne gromadzenie ścieków bytowych, gnojówki i gnojowicy;

11) utrzymywanie w prawidłowym stanie technicznym, odmulanie i wykaszanie rowów

odwadniających istniejących przy drogach,  torach i  na terenie innych

nieruchomości będących własnością danego podmiotu; 

12) utrzymywanie czystości na przystankach, torowiskach, w przepustach, i przy

przejściach, pod mostami itp.; 

13) uprzątanie z powierzchni nieruchomości i z wnętrza budynków każdej substancji

lub przedmiotu należących do jednej z kategorii określonych w załączniku nr 1 do

ustawy o odpadach, których posiadacz pozbywa się,  zamierza się pozbyć  lub do

ich pozbycia się jest obowiązany i przekazywanie ich podmiotowi uprawnionemu; 

14) likwidowanie śliskości w okresie mrozów i opadów śnieżnych w miejscach

użyteczności publicznej i chodnikach przy użyc iu  środków wymienionych w

Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. Dz. U. Nr 230,

poz. 1960 w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą  być

używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach; 

15) usuwanie nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych części nieruchomości

użyteczności publicznej; 

16) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wyłącznie w miejscach

dozwolonych, a więc: 

a) na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego tylko pod warunkiem,

że powstając e  ścieki odprowadzane są  do kanalizacji sanitarnej na warunkach

określonych przez zarządcę tej kanalizacji lub gromadzone w sposób umożliwiający

ich usunięcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w

szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników

wodnych lub do ziemi, 

b) na terenach służących  do  użytku publicznego tylko w miejscach do tego

przygotowanych i specjalnie oznaczonych; 

17) naprawy, drobne, a więc wymiana kół,  świec zapłonowych, żarówek, uzupełnianie

płynów, regulacje, pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi,

na terenie nieruchomości tylko za zgodą właściciela nieruchomości i tylko wtedy,

gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są

gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami o

utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 

18) stosowanie się  właścicieli zwierząt domowych i gospodarskich do przepisów

rozdziałów VII i VIII niniejszego Regulaminu. 

1) stosowania i składowania środków chemicznych dla usunięc i a  śniegu i lodu,

szkodliwych dla środowiska, a w szczególności dla terenów zieleni oraz zadrzewień;

ponadto obowiązuje całkowity zakaz stosowania środków chemicznych w pobliżu

pomników przyrody i parków wiejskich; 

2) zgarniania śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię;

3) wyprowadzania psów lub innych zwierząt do obiektów użytku publicznego, placówek

handlowych lub gastronomicznych i na teren plaży jeziornej, jeżeli zakaz taki wynika

z wyraźnego oznakowania dokonanego przez właściciela nieruchomości lub podmiot

zarządzający (placówką lub obiektem lub terenem); 

4) zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt;

5) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami

zlewnymi; 

6) indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli

nieruchomości; 

7) wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów,

nieczystości ciekłych i wód opadowych spływających z powierzchni dachów,

podjazdów, itp.; 

8) wprowadzania ścieków bytowych i przemysłowych do urządzeń  sieci kanalizacji

deszczowej a także wprowadzania ścieków deszczowych i wód drenażowych do

kanalizacji sanitarnej oraz wprowadzania do wszystkich urządzeń  kanalizacyjnych

odpadów stałych, czego konsekwencją  jest zmniejszanie przepustowości kanałów

odpadów płynnych niemieszających się z wodą, substancji palnych i wybuchowych,

substancji żrących, od-padów z hodowli zwierząt  o raz  ścieków zawierających

drobnoustroje chorobotwórcze - zgodnie z ustawą  o zbiorowym zaopatrzeniu w

wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków; 

1) powinny być  wyposażone w szczelne pokrywy zabezpieczające gromadzone

odpady przed dostępem zwierząt oraz opadów atmosferycznych; 

2) nie powinny powodować uciążliwego hałasu w trakcie ich wytaczania i opróżniania.

1) kosze uliczne o pojemności od 10 do 50 I;

2) pojemniki na odpady o pojemności od 110 I, 120 I, 240 I, 1100 I, KP7-7000 I;

3) worki w sytuacji, gdy warunki atmosferyczne uniemożliwiają  dojazd pojazdów

podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów; 

4) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań  ze szkła, opakowań  z

tworzyw sztucznych, zmieszanych odpadów opakowaniowych o pojemności 1000 I

do 2500 I oraz KP7 - na odpady wielkogabarytowe; 

5) kontenery przeznaczone na odpady budowlane KP-7;

6) kosze na psie odchody.

1) odpady kuchenne ulegające biodegradacji: obecny system gospodarowania

odpadami komunalnymi przy wykorzystaniu istniejącego miejsca odzysku i

unieszkodliwiania zapewnia ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji.

Dopuszcza się  łączne zbieranie odpadów biodegradowalnych ze zmieszanymi

niesegregowanymi odpadami komunalnymi; 

2) odpady opakowaniowe: – w zabudowie jednorodzinnej - składane są do worków na

opakowania, dostarczonych przez podmiot uprawniony i przekazywane w ramach

zawiązanej umowy; odbiór raz w miesiącu, – w zabudowie wielorodzinnej - składane

są  do worków, dostarczonych przez podmiot uprawniony i przekazywane na

bieżąco do Gminnej Zbiornicy Odpadów (GZO), gdy właściciel nieruchomości

podpisał  odrębną  umowę  z podmiotem uprawnionym. Gdy właściciel umowy nie

podpisał,  odpady składane są  do odrębnego pojemnika, w który zarządca

nieruchomości ją wyposażył; odbiór dwa razy w miesiącu; 

3) odpady tekstylne i obuwie zaleca się  gromadzić  do istniejących w przestrzeni

wiejskiej specjalnych pojemnikach ustawionych na terenie osiedli mieszkaniowych

zabudowy wielorodzinnej oraz przy obiektach handlowych; odbiór raz w miesiącu; 

4) sprzęt elektryczny i elektroniczny; zabrania się  umieszczania zużytego sprzętu

łącznie z innymi odpadami; należy organizować  odbiór w oparciu o indywidualne

umowy z podmiotem uprawnionym - w przypadku zabudowy wielorodzinnej,

natomiast w przypadku zabudowy jednorodzinnej należy gromadzić  w

zorganizowanych przez gminę  punktach zbiórki odpadów wielkogabarytowych i

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ponadto zgodnie z art. 42 ustawy

o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym obowiązek odbierania zużytego

sprzętu ciąży na sprzedawcach; 

5) odpady niebezpieczne: – w zabudowie jednorodzinnej zbieranie w odpowiednich do

tego opakowaniach, dostarczonych przez podmiot uprawniony i przekazywane jemu

zgodnie z podpisaną umową;  odbiór raz w miesiącu, – w zabudowie wielorodzinnej

zbieranie w odpowiednich do tego opakowaniach, dostarczonych przez podmiot

uprawniony i przekazywanie uprawnionemu podmiotowi, z którym wytwórca podpisał

odrębną  umowę.  Gdy właściciel umowy nie podpisał,  odpady składane są  do

odrębnego pojemnika, w który zarządca nieruchomości ją wyposażył;  odbiór raz w

miesiącu. Zgodnie z zapisami w planie gospodarki odpadami należy zbierać  do

pojemników rozmieszczonych w: placówkach sprzedaży detalicznej artykułów i

sprzętu gospodarstwa domowego oraz artykułów radiowo-telewizyjnych, placówkach

sprzedaży detalicznej sprzętu oświetleniowego, (zgodnie z art. 42 ustawy o zużytym

sprzęcie elektrycznym i elektronicznym obowiązek odbierania zużytego sprzętu

ciąży na sprzedawcach), w aptekach, szkołach, placówkach sprzedaży detalicznej

paliw płynnych i gazowych, warsztatach samochodowych, punktach wymiany oleju;

zgodnie z ustawą o bateriach i akumulatorach zabrania się umieszczania zużytych

baterii i zużytych akumulatorów razem z innymi odpadami; 

6) odpady wielkogabarytowe; zabrania się umieszczania odpadów wielkogabarytowych

z innymi odpadami; należy organizować odbiór w oparciu o indywidualne umowy z

podmiotem uprawnionym - w przypadku zabudowy wielorodzinnej, natomiast w

przypadku zabudowy jednorodzinnej należy gromadzić  w zorganizowanych przez

gminę  punktach zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu

elektrycznego i elektroniczne-go lub na zgłoszenie, w oparciu o zawarte umowy z

podmiotem uprawnionym; 

7) odpady budowlane są  składane do kontenera otwartego dostarczonego przez

podmiot uprawniony, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu podmiotu

uprawnionego, na miejscu nie utrudniającym korzystania z nieruchomości; odbiór

na zgłoszenie indywidualne. 

1) gmina i prowadzący handlową działalność gospodarczą są zobowiązani ustawić  w

miejscach publicznych, przed sklepami itp., pojemniki przeznaczone na selektywną

zbiórkę  odpadów z zakresu prowadzonej działalności, Pojemniki przeznaczone do

zbiórki selektywnej odpadów w systemie ogólnodostępnym, muszą  posiadać

odpowiednie wyraźne oznaczenia, na jaki surowiec wtórny są przeznaczone. Nowo

dostawiane pojemniki powinny być  dostosowane pod względem wizualnym i

objętościowym do istniejących w najbliższym otoczeniu. Pod względem systemu

odbioru tych odpadów należy pojemniki dostosować do systemu posiadanego przez

firmę, która świadczy odbiór tych odpadów; 

2) miejsca publiczne takie jak drogi publiczne, ciągi handlowo-usługowe, przystanki

komunikacji, parki są  przez właścicieli nieruchomości lub przedsiębiorców

użytkujących tereny komunikacji publicznej obowiązkowo wyposażo n e  w

zamocowane na stałe kosze uliczne, zgodnie z następującymi zasadami: –

rozmieszczenie musi uwzględniać natężenie ruchu ulicznego na drogach, – muszą

być  wykonane z materiałów odpornych na palenie, – wielkoś ć  koszy ulicznych

została określona w § 5 ust. 7 pkt 1, 

3) organizatorzy imprezy masowej są zobowiązani do wyposażenia miejsca, na którym

ona się odbywa, w jeden pojemnik o pojemności 120 I na 20 osób uczestniczących

w imprezie oraz w szalety przenośne w liczbie jeden szalet na 200 osób

uczestniczących w imprezie, organizatorzy są zobowiązani przed imprezą zawrzeć

umowy z podmiotami uprawnionymi posiadającymi aktualne zezwolenie na odbiór i

transport odpadów, celem wyposażenia w kosze i szalety oraz ich opróżnienie i

uprzątnięcie w czasie nie dłuższym niż 12 godzin po zakończeniu imprezy. 

1) opakowania z papieru i tektury – w pojemnikach koloru niebieskiego,

2) opakowania ze szkła – w urządzeniach pojemnikach zielonego,

3) opakowania z tworzyw sztucznych, wielkomateriałowe lub z metali – w pojemnikach

koloru żółtego, 

4) opakowania ulegające biodegradacji – w pojemnikach koloru brązowego,

5) odpady niesegregowane – w pojemnikach z logo odbiorcy,

6) odpady niebezpieczne; baterie i akumulatory - w pojemnikach koloru czerwonego,

Postanowienia niniejszego ustępu nie naruszają  postanowień  §  5  us t .   8   i   9

niniejszego regulaminu. 

§   7 .Zasady rozmieszczania urządzeń  przeznaczonych do zbierania odpadów i

gromadzenia nieczystości płynnych:  

1) podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy

uwzględniać przepisy § 22 i § 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.); 

2) na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi

odpadami należy ustawiać  w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników

podmiotu uprawnionego bez konieczności otwierania wejśc i a  n a  t e r e n

nieruchomośc i  l ub ,  gdy  tak ie j  możliwośc i  n i e  m a ,  n a l eży udostępnić  je

przedsiębiorstwu wywozowemu w dniu odbioru, dopuszcza się także wjazd na teren

nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów

zgromadzonych w pojemnikach; 

3) zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą

być  zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego

podmiotu uprawnionego w celu ich opróżnienia. 

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

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) do pojemników na opakowania szklane zabrania się  wrzucać:  – ceramikę

(porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki), – lustra, – szklane opakowania

farmaceutyczne i chemiczne z pozostałościami zawartośc i ,  – szkło budowlane

(szyby okienne, szkło zbrojone), szyby samochodowe; 

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

zabrudzone tworzywa sztuczne pochodzenia medycznego, – opakowania i butelki

po olejach i smarach, puszki i pojemniki po farbach i lakierach, – opakowania po

środkach chwasto- i owadobójczych; 

4) zabrania się  odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z

obornika do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe; 

5) zabrania się  gromadzenia w zbiornikach bezodpływowych nieczyszczonych

ścieków poprodukcyjnych, ścieków zawierających ropopochodne oraz płynnych

odpadów kuchennych z zakładów zbiorowego żywienia. 

a) w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz w tygodniu,

b) niezależn i e  o d  c zęstotliwośc i   op różniania pojemników i koszy ulicznych

zarządzający obszarem mają  obowiązek nie dopuścić  do przepełnienia koszy

ulicznych i wysypywania odpadów na ziemię; 

c) usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa się według potrzeb jednak nie

rzadziej niż raz w tygodniu; 

d) właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani

opróżniać je z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia i

wylewania na powierzchnię  terenu oraz zagniwania nagromadzonych w nich

ścieków; przyjmuje się,  że pojemnoś ć  zbiorników powinna wystarczyć  na

opróżnianie ich nie częściej niż raz w tygodniu; 

e) właściciele punktów handlowych i usługowych zlokalizowanych poza budynkami są

zobowiązani usuwać odpady codziennie; 

f) organizatorzy imprez masowych zobowiązani są  usuwać  odpady i opróżniać

przenośne toalety oraz usuwać  je w czasie nie dłuższym niż  12 godzin po

zakończeniu imprezy. 

a) do 31 grudnia 2010 r. do nie więcej niż  75% wagowo całkowitej masy odpadów

ulegających biodegradacji, 

b) do 31 grudnia 2013 r. do nie więcej niż 50%,

c) do 31 grudnia 2020 r. do nie więcej niż 35%, w stosunku do masy tych odpadów

wytworzonych w roku 1995, będą  to następujące i lośc i  w  gmin ie :  – 115

kg/osobę/rok w roku 2010, – 76 kg/osobę/rok w roku 2013, – 53 kg/osobę/rok w

roku 2020, przy czym ilość odpadów biodegradowalnych wytworzonych w 1995 r. w

Polsce wg KPGO to 4.380,8 tys. Mg, a w województwie zachodniopomorskim 209,9

tys. Mg. 

a) opakowaniowych,

b) wielkogabarytowych,

c) budowlanych,

d) niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych.

1) w odniesieniu do psów:

a) wyposażenia psa w obrożę,  a w przypadku ras uznawanych za agresywne –

również w kaganiec, 

b) prowadzenie psa na uwięzi a psa rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób

zagrażającego otoczeniu - na uwięzi i w nałożonym kagańcu, 

c) zwolnienie przez właściciela nieruchomośc i  psów ze smyczy na  teren ie

nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w

sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób

trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem, 

2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:

a) stały i skuteczny dozór,

b) niewprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem

obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp.,

postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzy-stających z pomocy psów-

przewodników, 

c) niewprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla

dzieci, plaż,  kąpielisk oraz tereny objęte zakazem na podstawie odrębnych uchwał

rady gminy, 

d) zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach

zielonych do tego prze-znaczonych i specjalnie oznakowanych, w sytuacji, gdy

właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy

ono psów ras uznanych za agresywne, 

e) 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, należy umieszczać  w specjalnie

przygotowanych do tego celu koszach lub jeśli one nie występują w pobliżu mogą

być  deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów;

postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z  psów

przewodników, 

f) niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe,

g) właściwe traktowanie zwierząt domowych zgodnie z art. 5, art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o

ochronie zwierząt, 

h) zgłaszanie do schroniska, faktu zauważenia bezdomnego psa lub zwierzęcia

podejrzanego o wściekliznę; 

3) hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są  spełniać  wymogi ustanowione dla

hodujących zwierzęta gospodarskie na obszarach wyłączonych spod zabudowy; 

4) postanowienia pkt 2 dotyczą  także zwierząt nieudomowionych, utrzymywanych w

charakterze zwierząt domowych. 

1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt

spełniających wymogi Prawa budowlanego; 

2) wszelka uciążliwoś ć  hodowli dla środowiska, w tym emisje będące jej skutkiem

zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona. 

1) przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych;

2) gromadzić  i usuwać  nieczystości, które nie są  obornikiem i gnojówką,  w sposób

przewidziany dla ścieków; 

3) składować  obornik w odległości co najmniej 10 m od linii rozgraniczającej drogi

publicznej, na terenie płaskim wyposażonym w płyty gnojowe w terminie określonym

ustawą,  tak by odcieki  nie mogły przedostawać  się  na teren sąsiednich

nieruchomości; 

4) przeprowadzać  deratyzację  pomieszczeń,  w których prowadzona jest hodowla

zwierząt ,  dwa razy do roku wiosną  i jesienią,  realizowaną  przez podmiot

uprawniony; 

5) pszczoły trzymać  w ulach, ustawionych na obrzeżach w odległości, co najmniej 30

m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły

nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich; w przypadku

gdy ule posadowione są  na nieruchomości stanowiącej współwłasność,  stosunki

pomiędzy współwłaścicielami regulują przepisy ustawy kodeks cywilny. 

1) propagowanie działań mieszkańców Gminy na rzecz ekologii;

2) wydawanie podmiotom gospodarczym zezwoleń na działalność usługową w zakresie

odbierania od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych stały c h  i

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych; 

3) bieżącą kontrolę realizacji przepisów ustawy oraz niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy 

 

 

 

Barbara Koleśnikow 
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UCHWAŁA NR LII/317/10  

RADY GMINY W GOŚCINIE  

z dnia 25 czerwca 2010 r.  

 

w sprawie regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Gościno 

 

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

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591, t.j. 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, 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 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, 

poz. 142, Nr 28 poz. 146) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z 2006r. Nr 144, 

poz. 1042, z 2008r. Nr 223, poz. 1464, z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 79 , poz. 666, Nr 92 

poz. 753, Nr 215, poz. 1664, z 2010r. Nr 47 poz. 278), Rada Gminy Gościno uchwala 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gościno, zwany dalej 

regulaminem, o następującej treści: 

T Y T UŁ  1 .  R E G U L A M I N  U T R Z Y M A N I A  C Z Y S T OŚ C I  I  

P O R ZĄ D K U   

R o z d z i ał  1  

Postanowienia ogólne  

§   1 .  1. Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, mieszkańców oraz osoby 

przebywające czasowo na terenie Gminy Gościno.  

2. Określa się  szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

Gościno a przede wszystkim:  

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:  

R o z d z i ał  2  

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości  

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

nieruchomości poprzez:  

2. Na terenie budowy wykonywanie obowiązków właściciela nieruchomości należy do 

wykonawcy robót budowlanych.  

3. Na terenie wydzielonych krawężnikiem oraz na przystankach komunikacyjnych 

obowiązki uprzątnięcia i pozbycia się  błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń, 

należą do przedsiębiorców użytkujących tereny służące komunikacji publicznej.  

4. Na drogach publicznych obowiązki utrzymania czystości i porządku, a także zbieranie 

i pozbywanie się  odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych 

oraz utrzymanie tych urządzeń  w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i 

technicznym, pozbywanie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych 

z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej należy do 

zarządcy drogi.  

5. Uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, 

jeżeli zarząd drogi pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów na takim 

chodniku, należą do zarządcy drogi.  

6. Na terenach pozostałych obowiązki utrzymania czystości i porządku należą do gminy, 

do obowiązków gminy należy także uprzątnięcie i pozbycie się  błota, śniegu, lodu i 

innych zanieczyszczeń  z chodników, jeżeli gmina pobiera opłaty z tytułu postoju lub 

parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku oraz zbieranie i pozbycie się 

odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych umieszczonych na 

tym chodniku i utrzymanie tych urządzeń  w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym.  

§   4 .  Na terenie gminy, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, 

zabrania się:  
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Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości oraz 

na drogach publicznych  

§ 5. 1. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie 

poprzez wyposażenie nieruchomości w pojemniki o odpowiedniej pojemności, 

uwzględniającej rodzaj zabudowy, działalność usługową i częstotliwość pozbywania się 

odpadów, według zasad opisanych w ust. 3.  

2. Pojemniki na odpady powinny być  ustawione w granicach nieruchomości, w miejscu 

dostępnym dla mieszkańców i jednostek wywozowych, na twardej i równej powierzchni, 

zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota, w sposób nie powodujący utrudnień i 

niedogodności dla sąsiadów; należy uwzględniać przepisy § 22 i § 23 Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 

z późn. zm.).  

3. Pojemniki do gromadzenia odpadów muszą  spełniać  techniczne wymogi 

bezpieczeństwa, higieny, ochrony środowiska uzgodnione z podmiotem wywożącym 

odpady; odpady gromadzone w inny sposób nie będą  wywożone; nie dotyczy to 

odpadów przestrzennych.  

4. Właściciel pojemnika odpowiada za utrzymanie go w odpowiednim stanie technicznym 

i sanitarnym.  

5. Pojemniki wymienione w ust. 8 pkt 2:  

6.  Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie 

przez dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale lub 

czasowo przebywających na jej terenie, w taki sposób by opróżnianie było konieczne 

nie częściej niż  raz w tygodniu bez dopuszczenia do przepełnienia; podobnie 

przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi zostać  dostosowana do ilości 

mieszkańców w sposób zapewniający uzyskanie stopnia ich oczyszczania określonego 

w przepisach odrębnych  

7. Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to:  

8. Odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić  w następujący 

sposób:  

§ 6. 1. Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych w miejscach i na drogach publicznych:  

2. Odpady należy gromadzić w pojemnikach:  

§   8 .  Ograniczenia wynikające z konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa i 

właściwej eksploatacji urządzeń  do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorników 

bezodpływowych:  

R o z d z i ał  4  

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości 

ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku 

publicznego  

§  9 .  1.  Właściciele nieruchomości  są  zobowiązani do zawarcia umów z podmiotem 

uprawnionym na odbiór odpadów komunalnych.  

2. Właściciele nieruchomości, które pomimo istniejącej w obrębie posesji sieci kanalizacji 

sanitarnej nie zostały podłączone do tej infrastruktury, zobowiązani są  dokonać 

przyłączenia po uprzednim uzyskaniu warunków technicznych przyłączenia do sieci w 

MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu. Powyższe nie dotyczy właścicieli, którzy wyposażyli 

nieruchomoś ć  w przydomową  oczyszczalnię   ścieków, której parametry i poziom 

oczyszczania odpowiada normom.  

3. Właściciele nieruchomości, które nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej, z uwagi 

na brak tego uzbrojenia, w tym rejonie, są  zobowiązani do podpisania z podmiotem 

uprawnionym, umowy na opróżnianie zbiornika bezodpływowego lub opróżnianie 

osadnika oczyszczalni przydomowej.  

4. Wymieniona wyżej umowa może  b yć  również  podpisana z inną  jednostką 

funkcjonującą w oparciu o ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w 

wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr 123 poz.858 j.t. z późn. 

zm.), jeżeli posiada ona stosowne zezwolenie.  

5. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych rozliczane jest w oparciu o wskazania 

przepływomierza zainstalowanego na stacji zlewnej ścieków dowożonych, gdy brak 

takiego licznika, stosujemy normy, które wynikają  z treści Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm 

zużycia wody (Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 70).  

6. Właściciele nieruchomości zużywający wodę na potrzeby gospodarstwa rolnego lub w 

związku z utrzymywaniem terenów zielonych m in. podlewania ogrodów i innych terenów 

zieleni, w związku z tym nieodprowadzający jej do zbiorników bezodpływowych, powinni 

zainstalować  odrębne liczniki do pomiaru zużycia wody na potrzeby bytowe, w 

przeciwnym razie będą rozliczani w oparciu o wyżej wymienione normy.  

7. Organizator imprezy masowej, nie później niż 30 dni przed planowanym terminem jej 

rozpoczęcia, jest zobowiązany wystąpić  z wnioskiem o opinię  do Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 marca 2009r. o 

bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009r. Nr 62 poz.504).  

§ 10 .  Ustala się  minimalną  częstotliwoś ć  usuwania odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości, zgodnie z umowami określonymi z przedsiębiorstwami:  

§ 11.  1. Odpady komunalne, selekcjonowane i nieselekcjonowane, są  odbierane od 

właścicieli nieruchomości zgodnie z podpisanymi umowami odbioru odpadów 

komunalnych w gminie, bądź na zgłoszenie.  

2. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany umieścić urządzenia wypełnione odpadami 

w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego bez 

konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie 

ma, należy je udostępnić  w dniu odbioru przedsiębiorcy wywozowemu, dopuszcza się 

także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru 

odpadów zgromadzonych w pojemnikach.  

3. Odpady wielkogabarytowe należy wystawić  na chodnik lub ulicę  przed wejściem na 

teren nieruchomości lub na miejsce wyznaczone przez zarządcę  do tego celu w 

zabudowie wielorodzinnej w oparciu o umowę  podpisaną  z podmiotem uprawnionym, 

natomiast w przypadku zabudowy jednorodzinnej należy gromadzić w zorganizowanych 

przez gminę  punktach zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego lub na zgłoszenie, w oparciu o umowę  z podmiotem 

uprawnionym.  

4. Odpady budowlane muszą być  złożone w udostępnionych przez podmiot uprawniony 

kontenerach, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu podmiotu uprawnionego oraz 

nie utrudniającym korzystania z nieruchomości lub wyznaczonym do tego celu przez 

zarządcę  w zabudowie wielorodzinnej Do odbierania tych odpadów można używać 

samochodów przystosowanych do przewozu kontenerów lub skrzyniowych, powinny one 

być przykryte, aby nie powodowały podczas transportu zanieczyszczenia i zaśmiecenia 

terenu.  

5. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na 

podstawie zamówienia właściciela nieruchomośc i ,  złożonego do podmiotu 

uprawnionego, z którym podpisał umowę,  zamówienie musi być zrealizowane w okresie 

36 godzin od zgłoszenia.  

6 .  C zęstotliwoś ć  opróżn i a n i a   z   o s adów  ściekowych zbiorników oczyszczalni 

przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji.  

7. Do odbierania odpadów komunalnych niesegregowanych należy używać samochodów 

specjalistycznych, a do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych - samochodów asenizacyjnych, pojazdy, o których mowa wyżej, 

winny być myte codziennie.  

8. Do odbierania odpadów należy  używać  samochodów specjalnie, w tym celu 

przystosowanych i wyposażonych ,  tak  aby  i ch  t ranspor t  n ie  powodował 

zanieczyszczenia i zaśmiecenia terenu.  

9. Zanieczyszczenia, jakie powstają  w wyniku załadunku i transportu odpadów oraz 

nieczystości płynnych pracownicy podmiotu uprawnionego mają obowiązek natychmiast 

usunąć.  
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Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów oraz ilości odpadów 

wyselekcjonowanych, do których osiągnięcia zobowiązane są podmioty 

uprawnione  

§ 12. 1. Jednostki wywozowe prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, zobowiązani są  do ich przekazywania do 

miejsca najbliżej położonego od miejsca ich wytworzenia, w którym mogą być poddane 

odzyskowi lub unieszkodliwianiu, w instalacjach spełniających wymagania najlepszej 

dostępnej techniki lub technologu, o której mowa w art. 143 ustawy Prawo ochrony 

środowiska, ujętej w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami.  

2. System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy 

odpadów komunalnych ule-gających biodegradacji kierowanych do składowania:  

3. Obowiązek ten realizują przedsiębiorcy, którzy uzyskają zezwolenie na odbiór odpadów 

od mieszkańców.  

§ 13. Zgodnie z zapisami KPGO i treścią niniejszego Regulaminu, podmioty uprawnione 

są  zobowiązane w kolejnych latach wyselekcjonować  spośród odpadów komunalnych 

biodegradowalnych ilości odpadów podane w § 2 ust. 19.  
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Inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami  

§ 14. 1. Gmina zapewnia objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem 

odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, a więc:  

2. Zakłada się zwiększenie ilości zbieranych odpadów metodą selektywną od turystów i 

wczasowiczów.  

3. Gmina podaje do publicznej wiadomości wymagania, jakie muszą  spełniać 

przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwoleń na odbiór odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości; w wymaganiach tych szczegółowo określa, w oparciu o 

niniejszy Regulamin, zasady selekcji odpadów przez właścicieli, zasady ich odbioru oraz 

dalszego postępowania z nimi przez przedsiębiorców.  

4. Gmina wydając zezwolenie na odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości, poprzez 

określenie szczegółowych zasad odbioru i postępowania, zobowiązuje przedsiębiorców 

do odbierania wszystkich odpadów zebranych selektywnie, w tym powstających w 

gospodarstwach domowych, odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów, odpadów budowlanych z 

remontów i odpadów niebezpiecznych.  
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Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę 

przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem 

terenów przeznaczonych do wspólnego użytku  

§   1 5 .  Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są  zobowiązane do zachowania 

bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub 

uciążliwością  dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do 

użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.  

§ 16. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:  

R o z d z i ał  8  

Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach 

wyłączonych z produkcji rolniczej  

§ 17. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych 

z produkcji rolniczej, oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego na funkcję inną niż rolnicza.  

2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie 

zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:  

3. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, 

zobowiązani są przestrzegać następujących zapisów:  

4. W przypadku wystąpienia konieczności przeniesienia kolonii pszczół  w miejsce 

spełniające wymagania o których mowa w ust. 3 pkt 5, należy dokonać  tego 

przeniesienia we właściwym czasie dostosowanym do stopnia wegetacji kolonii, w taki 

sposób aby zminimalizować ryzyko powstania szkody.  
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Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania  

§ 18. 1. Wprowadza się obowiązek przeprowadzenia akcji odszczurzania w miesiącach 

marzec i październik każdego roku na terenach nieruchomości.  

2. Obowiązkiem, o którym mowa w ust. 1 obarczeni są właściciele nieruchomości.  

3. W trakcie przeprowadzania deratyzacji obowiązuje zachowanie szczególnej 

ostrożności w obrębie miejsc wyłożenia środków zwalczających gryzonie.  

4. Obowiązkowej deratyzacji podlegają  wszystkie obiekty na terenie gminy: budynki 

mieszkalne, obiekty użyteczności publicznej, zabudowania gospodarcze, sklepy, 

warsztaty, ze szczególnym uwzględnieniem korytarzy piwnicznych, węzłów cieplnych, 

studni urządzeń kanalizacji sanitarnej itp.  

5. Deratyzacja powinna być  poprzedzona akcją sanitarno-porządkową,  mającą  na celu 

przegląd nieruchomości pod kątem jej niedostępności dla szczurów.  

6. Informacja o deratyzacji będzie podawana w formie obwieszczenia wójta gminy.  

R o z d z i ał  1 0 

Postanowienia końcowe  

§ 19. 1. Gmina Gościno tworzy odpowiednie warunki do utrzymania czystości i porządku 

poprzez:  

2. W przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązków, o których mowa w regulaminie 

Wójt Gminy wydaje decyzję  nakazującą  wykonanie ww. obowiązku. Decyzja, o której 

mowa w zdaniu poprzedzającym podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 

czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005r. Nr 229 

poz.1954 j.t.z późn. zm.).  

3. Właściciele nieruchomości i inne osoby nie wykonujące obowiązków określonych w 

regulaminie podlegają  karze grzywny. Postępowanie w sprawach, o których mowa w 

zdaniu poprzedzającym toczy się  według przepisów postępowania w sprawach o 

wykroczenie.  

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gościno.  

§ 21. Traci moc uchwała Nr XXXV/249/06 Rady Gminy Gościno z dnia 9 lutego 2006 r. w 

sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gościno.  

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

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.  

1) wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości;

2) rodzaje i minimalną pojemnością urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów

komunalnych; 

3) częstotliwoś ć  i sposób pozbywania się  odpadów komunalnych i nieczystości

ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku

publicznego; 

4) maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów; 

5) inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami;

6) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe;

7) wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach

wyłączonych z produkcji rolniczej; 

8) wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej

przeprowadzania. 

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu

czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236 poz.2008 j.t. z późn. zm.); 

2) ustawie o odpadach - należy przez to rozumieć  ustawę z dnia z dnia 27 kwietnia

2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2007r. Nr 39 poz.251 j.t. z późn. zm.); 

3) ustawie o drogach publicznych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 marca

1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19 poz.115 j.t. z późn. zm.); 

4) ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków -

należy przez to rozumieć  ustawę  z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr 123

poz.858 j.t. z późn. zm.); 

5) Prawo wodne - należy przez to rozumieć  ustawę  z dnia 18 lipca 2001r. Prawo

wodne (Dz.U. z 2005r. Nr 239 poz.2019 j.t. z późn. zm.); 

6) Prawo ochrony środowiska - należy przez to rozumieć  ustawę z dnia 27 kwietnia

2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2008r. Nr 25 poz.150 j.t. z późn. zm.); 

7) ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - należy przez to

rozumieć ustawę o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca

2005 r. (Dz. U. 180 poz. 1495 z późn. zm.); 

8) ustawie o bateriach i akumulatorach – należy przez to rozumieć  ustawę z dnia 24

kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. 79 poz. 666), 

9) ustawie o ochronie zwierząt - należy przez to rozumieć  ustawę z dnia 21 sierpnia

1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003r. Nr 106 poz.1002 j.t. z późn. zm.); 

10) ustawie o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich - należy przez to

rozumieć ustawę z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.U.07.133.921 z późn. zm.); 

11) Prawo budowlane - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (Dz.U.06.156.1118 j.t. z późn. zm); 

12) nieruchomośc i  - 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; 

13) właścicielu nieruchomośc i  - należy przez to rozumieć  właściciela, a także

współwłaściciela, użytkowników wieczystych, jednostkę  organizacyjną  i osobę

posiadającą  nieruchomość  w zarządzie lub użytkowaniu, a także inny podmiot

władający nieruchomością,  również  wykonawcę  robót budowlanych oraz

przedsiębiorstwo komunikacji dla przystanków i dworców, a także osobę

sprawującą zarząd nad nieruchomością wspólną w rozumieniu przepisów ustawy z

dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 j.t. z

późn. zm.) lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany; 

14) umowach - należy przez to rozumieć  umowy, rozumiane zgodnie z treścią art. 6

ust. 1 ustawy, podpisane z podmiotem uprawnionym przez właścicieli

nieruchomości; 

15) górnych stawkach opłat - należy przez to rozumieć  zgodne z treścią art. 6 ust. 2

ustawy górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi,

podmiotów uprawnionych, w zakresie pozbywania się  zebranych na terenie

nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych; 

16) Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (dalej: KPGO) - należy rozumieć przez to

dokument przyjęty przez Radę Ministrów zgodnie z treścią art. 14 ust. 4 ustawy z

dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.07.39.251 j.t. z późn. zm.) i ogłoszony

w Monitorze Polskim z 2006r., Nr 90 poz.946 z dnia 29 grudnia 2006r., 

17) stawkach opłat  - należy rozumieć  przez to wysokość  opłat uiszczanych przez

właściciela nieruchomości, podmiotowi uprawnionemu za odbiór odpadów

komunalnych, przeliczonych na jedną zamieszkałą osobę w skali roku i miesiąca,

których wysokość skalkulowana jest z uwzględnieniem: ilości wytwarzanych przez

jedną  osobę  odpadów, kosztów ich odbioru, transportu, selekcji, odzysku,

recyklingu, kompostowania, składowania, spalania i innych form unieszkodliwiania

odpadów, nie wyłączając kosztów budowy instalacji, urządzeń i obiektów, kosztów

ich eksploatacji, zamknięcia, likwidacji, rekultywacji, monitoringu, dozorowania

oraz ewentualnych odszkodowań  wynikłych faktu realizacji obiektu lub kosztów

zabezpieczenia roszczeń; podmiot uprawniony zobowiązany jest do pomniejszania

stawek opłat o wpływy uzyskiwane z opłat produktowych z wojewódzkiego funduszu

ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wpływy uzyskane na mocy umów

podpisanych z organizacjami odzysku, wpływy uzyskane ze sprzedaży niektórych

surowców wtórnych oraz wpływy uzyskane od samorządu z tytułu dopłat do

selektywnej zbiórki i odbioru; ilość odpadów wytwarzanych w przeciągu roku przez

jedną osobę; 

18) zniżkach w opłatach - należy przez to rozumieć,  zgodne z treścią  art. 6 ust. 4

ustawy, zniżki, w stosunku do górnych stawek opłat, udzielane w roku następnym,

właścicielom nieruchomości, w zamian za zebrane i odebrane odpady w sposób

selektywny w roku poprzednim; wielkoś ć  zniżek określa rada gminy w drodze

uchwały; 

19) poziomach selekcji - należy przez to rozumieć,  ilość  - zgodnie z docelowymi

zapisami KPGO - odbieranych od jednej osoby następujących odpadów: 

a) organicznych w roku 2010 – 23,5kg z tendencją  spadkową  o 5% w latach

następnych 

b) opakowań  z papierem, tekturą  tekstyliami i metalami w roku 2010 – 25,5kg bez

zmian w latach następnych. 

c) odpadów wielkogabarytowych rocznie na poziomie 20kg.

d) odpadów budowlanych w roku 2010 -85kg i w 2015r. – 103kg.

e) odpadów niebezpiecznych rocznie do poziomu 3 kg.

20) odpadach komunalnych - należy przez to rozumieć  odpady powstające w

gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów

niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na

swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach

domowych; 

21) odpadach wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć  jeden ze strumieni

odpadów komunalnych wymienionych w KPGO, charakteryzujący się tym, że jego

składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę,  nie mogą  być  umieszczone w

typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych; 

22) odpadach ulegających biodegradacji - należy przez to rozumieć  odpady, które

ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów; 

23) odpadach zielonych - należy przez to rozumieć  frakcję  odpadów ulegających

biodegradacji, powstających w wyniku pielęgnacji i uprawy ogrodów i terenów

zielonych; 

24) odpadach opakowaniowych - należy przez to rozumieć  opakowania z papieru i

tektury, opakowania wielomateriałowe, opakowania z tworzyw sztucznych,

opakowania ze szkła, opakowania z blachy stalowej i opakowania z aluminium,

wymienione w KPGO pośród 18 strumieni składających się na odpady komunalne; 

25) odpadach budowlanych - rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzących z

remontów i budów wymienioną w KPGO pośród 18 strumieni składających się na

odpady komunalne; 

26) odpadach niebezpiecznych - rozumie się  przez to  f rakc ję  odpadów

niebezpiecznych w rozumieniu ustawy o odpadach, wymienioną w KPGO pośród

18 strumieni składających się  na odpady komunalne, a więc np.: baterie,

akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do

impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków,

opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach, opakowania po aerozolach,

zużyte opatrunki; 

27) sprzęcie (elektrycznym i elektronicznym) - należy przez to rozumieć  zgodnie z

ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca 2005 r.

(Dz. U. 180 poz. 1495 z późn. zm.) urządzenia, których prawidłowe działanie jest

uzależn i o n e  o d  d o pły w u  p rądu e lekt rycznego lub od obecnośc i   pó l

elektromagnetycznych oraz mogące służyć do wytwarzania, przesyłu lub pomiaru

prądu elektrycznego lub pól elektromagnetycznych i zaprojektowane do użytku

przy napięciu elektrycznym nieprzekraczającym 1.000 V dla prądu zmiennego

oraz 1.500 V dla prądu stałego, zaliczone do grup sprzętu określonych w

załączniku nr 1 do ustawy; 

28) nieczystościach ciekły c h  - należy przez to rozumieć   ścieki gromadzone

przejściowo w zbiornikach bezodpływowych; 

29) zbiornikach bezodpływowych - należy przez to rozumieć  instalacje i urządzenia

przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstania; 

30) stacjach zlewnych - należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia zlokalizowane

przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków służące do

przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych po-jazdami asenizacyjnymi z

miejsc gromadzenia; 

31) miejscu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych należy przez to

rozumieć zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o odpadach instalację służącą do odzysku

lub unieszkodliwiania w najnowszej technologii, położoną  najbliżej miejsca

wytwarzania odpadów, na obszarze tego województwa, na którym zostały

wytworzone; 

32) podmiotach uprawnionych - należy przez to rozumieć  przedsiębiorstwa będące

gminnymi jednostkami organizacyjnymi lub podmiotami posiadającymi wydane

przez Wójta Gminy, organ wykonawczy jednostki pomocniczej lub organ jednostki

albo podmiotu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

samorządzie gminnym, ważne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie: 

a) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

b) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

c) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

d) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni

zwłok zwierzęcych i ich części; 

33) zabudowie wielorodzinnej - należy przez to rozumieć  zabudowę  budynkami

wielomieszkaniowymi i wielolokalowymi; 

34) chowie zwierząt  - rozumie się  przez to wszelkie formy posiadania zwierząt

gospodarskich bez względu na tytuł  prawny oraz sposób ich utrzymywania i

użytkowania; 

35) zwierzętach domowych - rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające

wraz z  człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu,

utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza w rozumieniu ustawy

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003r. Nr 106 poz.1002 j.t.

z późn. zm.); 

36) zwierzętach gospodarskich - rozumie się przez to zwierzęta utrzymywane w celach

hodowlanych i produkcyjnych; 

37) 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. 

1) wyposażenie nieruchomości w opisane w Rozdziale III urządzenia, służące do

zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim

stanie sanitarnym, porządkowym, technicznym i okresowe dokonywanie dezynfekcji

tych urządzeń; 

2) utrzymywanie w należytym stanie sanitarnym altan oraz innych pomieszczeń,

mieszczących urządzenia na odpady; 

3) prowadzenie w opisanym w § 5. ust. 9 zakresie selektywnego zbierania i

przekazywania do odbioru poszczególnych strumieni odpadów komunalnych; 

4) przekazanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych

podmiotowi uprawnionemu do odbioru; 

5) selektywne zbieranie odpadów innych niż  komunalne, powstających na terenie

nieruchomości w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej, np. medycznych,

weterynaryjnych, i postępowanie z nimi zgodnie z zasadami przewidzianymi w

ustawie o odpadach; 

6) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości odpadów budowlanych i resztek

materiałów budowlanych, powstałych w wyniku remontu i modernizacji lokali i

budynków do specjalnie do tego celu przeznaczonych kontenerów ustawianych

przez uprawnione podmioty na zlecenie właściciela nieruchomości; 

7) bezwzględne przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej

lub, w przypadku, gdy budowa sieci jest technicznie lub ekonomicznie

nieuzasadniona, a fakt ten ma swoje odzwierciedlenie w studium uwarunkowań  i

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowym planie

zagospodarowania przestrzennego, o ile taki został opracowany oraz w wieloletnim

planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,

wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nie-czystości ciekłych lub

przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w

przepisach odrębnych; 

8) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych;

9) utrzymywanie w prawidłowym stanie technicznym posiadanego uzbrojenia

technicznego tj. przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

udrażnianie rynien, rur spustowych łącznie z koszem do czyszczenia i rewizją; 

10) oddzielne gromadzenie ścieków bytowych, gnojówki i gnojowicy;

11) utrzymywanie w prawidłowym stanie technicznym, odmulanie i wykaszanie rowów

odwadniających istniejących przy drogach,  torach i  na terenie innych

nieruchomości będących własnością danego podmiotu; 

12) utrzymywanie czystości na przystankach, torowiskach, w przepustach, i przy

przejściach, pod mostami itp.; 

13) uprzątanie z powierzchni nieruchomości i z wnętrza budynków każdej substancji

lub przedmiotu należących do jednej z kategorii określonych w załączniku nr 1 do

ustawy o odpadach, których posiadacz pozbywa się,  zamierza się pozbyć  lub do

ich pozbycia się jest obowiązany i przekazywanie ich podmiotowi uprawnionemu; 

14) likwidowanie śliskości w okresie mrozów i opadów śnieżnych w miejscach

użyteczności publicznej i chodnikach przy użyc iu  środków wymienionych w

Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. Dz. U. Nr 230,

poz. 1960 w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą  być

używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach; 

15) usuwanie nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych części nieruchomości

użyteczności publicznej; 

16) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wyłącznie w miejscach

dozwolonych, a więc: 

a) na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego tylko pod warunkiem,

że powstając e  ścieki odprowadzane są  do kanalizacji sanitarnej na warunkach

określonych przez zarządcę tej kanalizacji lub gromadzone w sposób umożliwiający

ich usunięcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w

szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników

wodnych lub do ziemi, 

b) na terenach służących  do  użytku publicznego tylko w miejscach do tego

przygotowanych i specjalnie oznaczonych; 

17) naprawy, drobne, a więc wymiana kół,  świec zapłonowych, żarówek, uzupełnianie

płynów, regulacje, pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi,

na terenie nieruchomości tylko za zgodą właściciela nieruchomości i tylko wtedy,

gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są

gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami o

utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 

18) stosowanie się  właścicieli zwierząt domowych i gospodarskich do przepisów

rozdziałów VII i VIII niniejszego Regulaminu. 

1) stosowania i składowania środków chemicznych dla usunięc i a  śniegu i lodu,

szkodliwych dla środowiska, a w szczególności dla terenów zieleni oraz zadrzewień;

ponadto obowiązuje całkowity zakaz stosowania środków chemicznych w pobliżu

pomników przyrody i parków wiejskich; 

2) zgarniania śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię;

3) wyprowadzania psów lub innych zwierząt do obiektów użytku publicznego, placówek

handlowych lub gastronomicznych i na teren plaży jeziornej, jeżeli zakaz taki wynika

z wyraźnego oznakowania dokonanego przez właściciela nieruchomości lub podmiot

zarządzający (placówką lub obiektem lub terenem); 

4) zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt;

5) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami

zlewnymi; 

6) indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli

nieruchomości; 

7) wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów,

nieczystości ciekłych i wód opadowych spływających z powierzchni dachów,

podjazdów, itp.; 

8) wprowadzania ścieków bytowych i przemysłowych do urządzeń  sieci kanalizacji

deszczowej a także wprowadzania ścieków deszczowych i wód drenażowych do

kanalizacji sanitarnej oraz wprowadzania do wszystkich urządzeń  kanalizacyjnych

odpadów stałych, czego konsekwencją  jest zmniejszanie przepustowości kanałów

odpadów płynnych niemieszających się z wodą, substancji palnych i wybuchowych,

substancji żrących, od-padów z hodowli zwierząt  o raz  ścieków zawierających

drobnoustroje chorobotwórcze - zgodnie z ustawą  o zbiorowym zaopatrzeniu w

wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków; 

1) powinny być  wyposażone w szczelne pokrywy zabezpieczające gromadzone

odpady przed dostępem zwierząt oraz opadów atmosferycznych; 

2) nie powinny powodować uciążliwego hałasu w trakcie ich wytaczania i opróżniania.

1) kosze uliczne o pojemności od 10 do 50 I;

2) pojemniki na odpady o pojemności od 110 I, 120 I, 240 I, 1100 I, KP7-7000 I;

3) worki w sytuacji, gdy warunki atmosferyczne uniemożliwiają  dojazd pojazdów

podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów; 

4) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań  ze szkła, opakowań  z

tworzyw sztucznych, zmieszanych odpadów opakowaniowych o pojemności 1000 I

do 2500 I oraz KP7 - na odpady wielkogabarytowe; 

5) kontenery przeznaczone na odpady budowlane KP-7;

6) kosze na psie odchody.

1) odpady kuchenne ulegające biodegradacji: obecny system gospodarowania

odpadami komunalnymi przy wykorzystaniu istniejącego miejsca odzysku i

unieszkodliwiania zapewnia ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji.

Dopuszcza się  łączne zbieranie odpadów biodegradowalnych ze zmieszanymi

niesegregowanymi odpadami komunalnymi; 

2) odpady opakowaniowe: – w zabudowie jednorodzinnej - składane są do worków na

opakowania, dostarczonych przez podmiot uprawniony i przekazywane w ramach

zawiązanej umowy; odbiór raz w miesiącu, – w zabudowie wielorodzinnej - składane

są  do worków, dostarczonych przez podmiot uprawniony i przekazywane na

bieżąco do Gminnej Zbiornicy Odpadów (GZO), gdy właściciel nieruchomości

podpisał  odrębną  umowę  z podmiotem uprawnionym. Gdy właściciel umowy nie

podpisał,  odpady składane są  do odrębnego pojemnika, w który zarządca

nieruchomości ją wyposażył; odbiór dwa razy w miesiącu; 

3) odpady tekstylne i obuwie zaleca się  gromadzić  do istniejących w przestrzeni

wiejskiej specjalnych pojemnikach ustawionych na terenie osiedli mieszkaniowych

zabudowy wielorodzinnej oraz przy obiektach handlowych; odbiór raz w miesiącu; 

4) sprzęt elektryczny i elektroniczny; zabrania się  umieszczania zużytego sprzętu

łącznie z innymi odpadami; należy organizować  odbiór w oparciu o indywidualne

umowy z podmiotem uprawnionym - w przypadku zabudowy wielorodzinnej,

natomiast w przypadku zabudowy jednorodzinnej należy gromadzić  w

zorganizowanych przez gminę  punktach zbiórki odpadów wielkogabarytowych i

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ponadto zgodnie z art. 42 ustawy

o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym obowiązek odbierania zużytego

sprzętu ciąży na sprzedawcach; 

5) odpady niebezpieczne: – w zabudowie jednorodzinnej zbieranie w odpowiednich do

tego opakowaniach, dostarczonych przez podmiot uprawniony i przekazywane jemu

zgodnie z podpisaną umową;  odbiór raz w miesiącu, – w zabudowie wielorodzinnej

zbieranie w odpowiednich do tego opakowaniach, dostarczonych przez podmiot

uprawniony i przekazywanie uprawnionemu podmiotowi, z którym wytwórca podpisał

odrębną  umowę.  Gdy właściciel umowy nie podpisał,  odpady składane są  do

odrębnego pojemnika, w który zarządca nieruchomości ją wyposażył;  odbiór raz w

miesiącu. Zgodnie z zapisami w planie gospodarki odpadami należy zbierać  do

pojemników rozmieszczonych w: placówkach sprzedaży detalicznej artykułów i

sprzętu gospodarstwa domowego oraz artykułów radiowo-telewizyjnych, placówkach

sprzedaży detalicznej sprzętu oświetleniowego, (zgodnie z art. 42 ustawy o zużytym

sprzęcie elektrycznym i elektronicznym obowiązek odbierania zużytego sprzętu

ciąży na sprzedawcach), w aptekach, szkołach, placówkach sprzedaży detalicznej

paliw płynnych i gazowych, warsztatach samochodowych, punktach wymiany oleju;

zgodnie z ustawą o bateriach i akumulatorach zabrania się umieszczania zużytych

baterii i zużytych akumulatorów razem z innymi odpadami; 

6) odpady wielkogabarytowe; zabrania się umieszczania odpadów wielkogabarytowych

z innymi odpadami; należy organizować odbiór w oparciu o indywidualne umowy z

podmiotem uprawnionym - w przypadku zabudowy wielorodzinnej, natomiast w

przypadku zabudowy jednorodzinnej należy gromadzić  w zorganizowanych przez

gminę  punktach zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu

elektrycznego i elektroniczne-go lub na zgłoszenie, w oparciu o zawarte umowy z

podmiotem uprawnionym; 

7) odpady budowlane są  składane do kontenera otwartego dostarczonego przez

podmiot uprawniony, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu podmiotu

uprawnionego, na miejscu nie utrudniającym korzystania z nieruchomości; odbiór

na zgłoszenie indywidualne. 

1) gmina i prowadzący handlową działalność gospodarczą są zobowiązani ustawić  w

miejscach publicznych, przed sklepami itp., pojemniki przeznaczone na selektywną

zbiórkę  odpadów z zakresu prowadzonej działalności, Pojemniki przeznaczone do

zbiórki selektywnej odpadów w systemie ogólnodostępnym, muszą  posiadać

odpowiednie wyraźne oznaczenia, na jaki surowiec wtórny są przeznaczone. Nowo

dostawiane pojemniki powinny być  dostosowane pod względem wizualnym i

objętościowym do istniejących w najbliższym otoczeniu. Pod względem systemu

odbioru tych odpadów należy pojemniki dostosować do systemu posiadanego przez

firmę, która świadczy odbiór tych odpadów; 

2) miejsca publiczne takie jak drogi publiczne, ciągi handlowo-usługowe, przystanki

komunikacji, parki są  przez właścicieli nieruchomości lub przedsiębiorców

użytkujących tereny komunikacji publicznej obowiązkowo wyposażo n e  w

zamocowane na stałe kosze uliczne, zgodnie z następującymi zasadami: –

rozmieszczenie musi uwzględniać natężenie ruchu ulicznego na drogach, – muszą

być  wykonane z materiałów odpornych na palenie, – wielkoś ć  koszy ulicznych

została określona w § 5 ust. 7 pkt 1, 

3) organizatorzy imprezy masowej są zobowiązani do wyposażenia miejsca, na którym

ona się odbywa, w jeden pojemnik o pojemności 120 I na 20 osób uczestniczących

w imprezie oraz w szalety przenośne w liczbie jeden szalet na 200 osób

uczestniczących w imprezie, organizatorzy są zobowiązani przed imprezą zawrzeć

umowy z podmiotami uprawnionymi posiadającymi aktualne zezwolenie na odbiór i

transport odpadów, celem wyposażenia w kosze i szalety oraz ich opróżnienie i

uprzątnięcie w czasie nie dłuższym niż 12 godzin po zakończeniu imprezy. 

1) opakowania z papieru i tektury – w pojemnikach koloru niebieskiego,

2) opakowania ze szkła – w urządzeniach pojemnikach zielonego,

3) opakowania z tworzyw sztucznych, wielkomateriałowe lub z metali – w pojemnikach

koloru żółtego, 

4) opakowania ulegające biodegradacji – w pojemnikach koloru brązowego,

5) odpady niesegregowane – w pojemnikach z logo odbiorcy,

6) odpady niebezpieczne; baterie i akumulatory - w pojemnikach koloru czerwonego,

Postanowienia niniejszego ustępu nie naruszają  postanowień  §  5  us t .   8   i   9

niniejszego regulaminu. 

§   7 .Zasady rozmieszczania urządzeń  przeznaczonych do zbierania odpadów i

gromadzenia nieczystości płynnych:  

1) podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy

uwzględniać przepisy § 22 i § 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.); 

2) na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi

odpadami należy ustawiać  w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników

podmiotu uprawnionego bez konieczności otwierania wejśc i a  n a  t e r e n

nieruchomośc i  l ub ,  gdy  tak ie j  możliwośc i  n i e  m a ,  n a l eży udostępnić  je

przedsiębiorstwu wywozowemu w dniu odbioru, dopuszcza się także wjazd na teren

nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów

zgromadzonych w pojemnikach; 

3) zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą

być  zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego

podmiotu uprawnionego w celu ich opróżnienia. 

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

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) do pojemników na opakowania szklane zabrania się  wrzucać:  – ceramikę

(porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki), – lustra, – szklane opakowania

farmaceutyczne i chemiczne z pozostałościami zawartośc i ,  – szkło budowlane

(szyby okienne, szkło zbrojone), szyby samochodowe; 

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

zabrudzone tworzywa sztuczne pochodzenia medycznego, – opakowania i butelki

po olejach i smarach, puszki i pojemniki po farbach i lakierach, – opakowania po

środkach chwasto- i owadobójczych; 

4) zabrania się  odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z

obornika do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe; 

5) zabrania się  gromadzenia w zbiornikach bezodpływowych nieczyszczonych

ścieków poprodukcyjnych, ścieków zawierających ropopochodne oraz płynnych

odpadów kuchennych z zakładów zbiorowego żywienia. 

a) w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz w tygodniu,

b) niezależn i e  o d  c zęstotliwośc i   op różniania pojemników i koszy ulicznych

zarządzający obszarem mają  obowiązek nie dopuścić  do przepełnienia koszy

ulicznych i wysypywania odpadów na ziemię; 

c) usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa się według potrzeb jednak nie

rzadziej niż raz w tygodniu; 

d) właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani

opróżniać je z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia i

wylewania na powierzchnię  terenu oraz zagniwania nagromadzonych w nich

ścieków; przyjmuje się,  że pojemnoś ć  zbiorników powinna wystarczyć  na

opróżnianie ich nie częściej niż raz w tygodniu; 

e) właściciele punktów handlowych i usługowych zlokalizowanych poza budynkami są

zobowiązani usuwać odpady codziennie; 

f) organizatorzy imprez masowych zobowiązani są  usuwać  odpady i opróżniać

przenośne toalety oraz usuwać  je w czasie nie dłuższym niż  12 godzin po

zakończeniu imprezy. 

a) do 31 grudnia 2010 r. do nie więcej niż  75% wagowo całkowitej masy odpadów

ulegających biodegradacji, 

b) do 31 grudnia 2013 r. do nie więcej niż 50%,

c) do 31 grudnia 2020 r. do nie więcej niż 35%, w stosunku do masy tych odpadów

wytworzonych w roku 1995, będą  to następujące i lośc i  w  gmin ie :  – 115

kg/osobę/rok w roku 2010, – 76 kg/osobę/rok w roku 2013, – 53 kg/osobę/rok w

roku 2020, przy czym ilość odpadów biodegradowalnych wytworzonych w 1995 r. w

Polsce wg KPGO to 4.380,8 tys. Mg, a w województwie zachodniopomorskim 209,9

tys. Mg. 

a) opakowaniowych,

b) wielkogabarytowych,

c) budowlanych,

d) niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych.

1) w odniesieniu do psów:

a) wyposażenia psa w obrożę,  a w przypadku ras uznawanych za agresywne –

również w kaganiec, 

b) prowadzenie psa na uwięzi a psa rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób

zagrażającego otoczeniu - na uwięzi i w nałożonym kagańcu, 

c) zwolnienie przez właściciela nieruchomośc i  psów ze smyczy na  teren ie

nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w

sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób

trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem, 

2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:

a) stały i skuteczny dozór,

b) niewprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem

obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp.,

postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzy-stających z pomocy psów-

przewodników, 

c) niewprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla

dzieci, plaż,  kąpielisk oraz tereny objęte zakazem na podstawie odrębnych uchwał

rady gminy, 

d) zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach

zielonych do tego prze-znaczonych i specjalnie oznakowanych, w sytuacji, gdy

właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy

ono psów ras uznanych za agresywne, 

e) 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, należy umieszczać  w specjalnie

przygotowanych do tego celu koszach lub jeśli one nie występują w pobliżu mogą

być  deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów;

postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z  psów

przewodników, 

f) niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe,

g) właściwe traktowanie zwierząt domowych zgodnie z art. 5, art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o

ochronie zwierząt, 

h) zgłaszanie do schroniska, faktu zauważenia bezdomnego psa lub zwierzęcia

podejrzanego o wściekliznę; 

3) hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są  spełniać  wymogi ustanowione dla

hodujących zwierzęta gospodarskie na obszarach wyłączonych spod zabudowy; 

4) postanowienia pkt 2 dotyczą  także zwierząt nieudomowionych, utrzymywanych w

charakterze zwierząt domowych. 

1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt

spełniających wymogi Prawa budowlanego; 

2) wszelka uciążliwoś ć  hodowli dla środowiska, w tym emisje będące jej skutkiem

zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona. 

1) przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych;

2) gromadzić  i usuwać  nieczystości, które nie są  obornikiem i gnojówką,  w sposób

przewidziany dla ścieków; 

3) składować  obornik w odległości co najmniej 10 m od linii rozgraniczającej drogi

publicznej, na terenie płaskim wyposażonym w płyty gnojowe w terminie określonym

ustawą,  tak by odcieki  nie mogły przedostawać  się  na teren sąsiednich

nieruchomości; 

4) przeprowadzać  deratyzację  pomieszczeń,  w których prowadzona jest hodowla

zwierząt ,  dwa razy do roku wiosną  i jesienią,  realizowaną  przez podmiot

uprawniony; 

5) pszczoły trzymać  w ulach, ustawionych na obrzeżach w odległości, co najmniej 30

m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły

nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich; w przypadku

gdy ule posadowione są  na nieruchomości stanowiącej współwłasność,  stosunki

pomiędzy współwłaścicielami regulują przepisy ustawy kodeks cywilny. 

1) propagowanie działań mieszkańców Gminy na rzecz ekologii;

2) wydawanie podmiotom gospodarczym zezwoleń na działalność usługową w zakresie

odbierania od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych stały c h  i

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych; 

3) bieżącą kontrolę realizacji przepisów ustawy oraz niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy 

 

 

 

Barbara Koleśnikow 
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UCHWAŁA NR LII/317/10  

RADY GMINY W GOŚCINIE  

z dnia 25 czerwca 2010 r.  

 

w sprawie regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Gościno 

 

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

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591, t.j. 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, 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 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, 

poz. 142, Nr 28 poz. 146) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z 2006r. Nr 144, 

poz. 1042, z 2008r. Nr 223, poz. 1464, z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 79 , poz. 666, Nr 92 

poz. 753, Nr 215, poz. 1664, z 2010r. Nr 47 poz. 278), Rada Gminy Gościno uchwala 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gościno, zwany dalej 

regulaminem, o następującej treści: 

T Y T UŁ  1 .  R E G U L A M I N  U T R Z Y M A N I A  C Z Y S T OŚ C I  I  

P O R ZĄ D K U   

R o z d z i ał  1  

Postanowienia ogólne  

§   1 .  1. Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, mieszkańców oraz osoby 

przebywające czasowo na terenie Gminy Gościno.  

2. Określa się  szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

Gościno a przede wszystkim:  

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:  

R o z d z i ał  2  

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości  

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

nieruchomości poprzez:  

2. Na terenie budowy wykonywanie obowiązków właściciela nieruchomości należy do 

wykonawcy robót budowlanych.  

3. Na terenie wydzielonych krawężnikiem oraz na przystankach komunikacyjnych 

obowiązki uprzątnięcia i pozbycia się  błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń, 

należą do przedsiębiorców użytkujących tereny służące komunikacji publicznej.  

4. Na drogach publicznych obowiązki utrzymania czystości i porządku, a także zbieranie 

i pozbywanie się  odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych 

oraz utrzymanie tych urządzeń  w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i 

technicznym, pozbywanie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych 

z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej należy do 

zarządcy drogi.  

5. Uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, 

jeżeli zarząd drogi pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów na takim 

chodniku, należą do zarządcy drogi.  

6. Na terenach pozostałych obowiązki utrzymania czystości i porządku należą do gminy, 

do obowiązków gminy należy także uprzątnięcie i pozbycie się  błota, śniegu, lodu i 

innych zanieczyszczeń  z chodników, jeżeli gmina pobiera opłaty z tytułu postoju lub 

parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku oraz zbieranie i pozbycie się 

odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych umieszczonych na 

tym chodniku i utrzymanie tych urządzeń  w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym.  

§   4 .  Na terenie gminy, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, 

zabrania się:  

R o z d z i ał  3  

Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości oraz 

na drogach publicznych  

§ 5. 1. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie 

poprzez wyposażenie nieruchomości w pojemniki o odpowiedniej pojemności, 

uwzględniającej rodzaj zabudowy, działalność usługową i częstotliwość pozbywania się 

odpadów, według zasad opisanych w ust. 3.  

2. Pojemniki na odpady powinny być  ustawione w granicach nieruchomości, w miejscu 

dostępnym dla mieszkańców i jednostek wywozowych, na twardej i równej powierzchni, 

zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota, w sposób nie powodujący utrudnień i 

niedogodności dla sąsiadów; należy uwzględniać przepisy § 22 i § 23 Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 

z późn. zm.).  

3. Pojemniki do gromadzenia odpadów muszą  spełniać  techniczne wymogi 

bezpieczeństwa, higieny, ochrony środowiska uzgodnione z podmiotem wywożącym 

odpady; odpady gromadzone w inny sposób nie będą  wywożone; nie dotyczy to 

odpadów przestrzennych.  

4. Właściciel pojemnika odpowiada za utrzymanie go w odpowiednim stanie technicznym 

i sanitarnym.  

5. Pojemniki wymienione w ust. 8 pkt 2:  

6.  Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie 

przez dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale lub 

czasowo przebywających na jej terenie, w taki sposób by opróżnianie było konieczne 

nie częściej niż  raz w tygodniu bez dopuszczenia do przepełnienia; podobnie 

przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi zostać  dostosowana do ilości 

mieszkańców w sposób zapewniający uzyskanie stopnia ich oczyszczania określonego 

w przepisach odrębnych  

7. Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to:  

8. Odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić  w następujący 

sposób:  

§ 6. 1. Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych w miejscach i na drogach publicznych:  

2. Odpady należy gromadzić w pojemnikach:  

§   8 .  Ograniczenia wynikające z konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa i 

właściwej eksploatacji urządzeń  do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorników 

bezodpływowych:  

R o z d z i ał  4  

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości 

ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku 

publicznego  

§  9 .  1.  Właściciele nieruchomości  są  zobowiązani do zawarcia umów z podmiotem 

uprawnionym na odbiór odpadów komunalnych.  

2. Właściciele nieruchomości, które pomimo istniejącej w obrębie posesji sieci kanalizacji 

sanitarnej nie zostały podłączone do tej infrastruktury, zobowiązani są  dokonać 

przyłączenia po uprzednim uzyskaniu warunków technicznych przyłączenia do sieci w 

MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu. Powyższe nie dotyczy właścicieli, którzy wyposażyli 

nieruchomoś ć  w przydomową  oczyszczalnię   ścieków, której parametry i poziom 

oczyszczania odpowiada normom.  

3. Właściciele nieruchomości, które nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej, z uwagi 

na brak tego uzbrojenia, w tym rejonie, są  zobowiązani do podpisania z podmiotem 

uprawnionym, umowy na opróżnianie zbiornika bezodpływowego lub opróżnianie 

osadnika oczyszczalni przydomowej.  

4. Wymieniona wyżej umowa może  b yć  również  podpisana z inną  jednostką 

funkcjonującą w oparciu o ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w 

wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr 123 poz.858 j.t. z późn. 

zm.), jeżeli posiada ona stosowne zezwolenie.  

5. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych rozliczane jest w oparciu o wskazania 

przepływomierza zainstalowanego na stacji zlewnej ścieków dowożonych, gdy brak 

takiego licznika, stosujemy normy, które wynikają  z treści Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm 

zużycia wody (Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 70).  

6. Właściciele nieruchomości zużywający wodę na potrzeby gospodarstwa rolnego lub w 

związku z utrzymywaniem terenów zielonych m in. podlewania ogrodów i innych terenów 

zieleni, w związku z tym nieodprowadzający jej do zbiorników bezodpływowych, powinni 

zainstalować  odrębne liczniki do pomiaru zużycia wody na potrzeby bytowe, w 

przeciwnym razie będą rozliczani w oparciu o wyżej wymienione normy.  

7. Organizator imprezy masowej, nie później niż 30 dni przed planowanym terminem jej 

rozpoczęcia, jest zobowiązany wystąpić  z wnioskiem o opinię  do Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 marca 2009r. o 

bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009r. Nr 62 poz.504).  

§ 10 .  Ustala się  minimalną  częstotliwoś ć  usuwania odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości, zgodnie z umowami określonymi z przedsiębiorstwami:  

§ 11.  1. Odpady komunalne, selekcjonowane i nieselekcjonowane, są  odbierane od 

właścicieli nieruchomości zgodnie z podpisanymi umowami odbioru odpadów 

komunalnych w gminie, bądź na zgłoszenie.  

2. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany umieścić urządzenia wypełnione odpadami 

w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego bez 

konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie 

ma, należy je udostępnić  w dniu odbioru przedsiębiorcy wywozowemu, dopuszcza się 

także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru 

odpadów zgromadzonych w pojemnikach.  

3. Odpady wielkogabarytowe należy wystawić  na chodnik lub ulicę  przed wejściem na 

teren nieruchomości lub na miejsce wyznaczone przez zarządcę  do tego celu w 

zabudowie wielorodzinnej w oparciu o umowę  podpisaną  z podmiotem uprawnionym, 

natomiast w przypadku zabudowy jednorodzinnej należy gromadzić w zorganizowanych 

przez gminę  punktach zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego lub na zgłoszenie, w oparciu o umowę  z podmiotem 

uprawnionym.  

4. Odpady budowlane muszą być  złożone w udostępnionych przez podmiot uprawniony 

kontenerach, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu podmiotu uprawnionego oraz 

nie utrudniającym korzystania z nieruchomości lub wyznaczonym do tego celu przez 

zarządcę  w zabudowie wielorodzinnej Do odbierania tych odpadów można używać 

samochodów przystosowanych do przewozu kontenerów lub skrzyniowych, powinny one 

być przykryte, aby nie powodowały podczas transportu zanieczyszczenia i zaśmiecenia 

terenu.  

5. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na 

podstawie zamówienia właściciela nieruchomośc i ,  złożonego do podmiotu 

uprawnionego, z którym podpisał umowę,  zamówienie musi być zrealizowane w okresie 

36 godzin od zgłoszenia.  

6 .  C zęstotliwoś ć  opróżn i a n i a   z   o s adów  ściekowych zbiorników oczyszczalni 

przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji.  

7. Do odbierania odpadów komunalnych niesegregowanych należy używać samochodów 

specjalistycznych, a do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych - samochodów asenizacyjnych, pojazdy, o których mowa wyżej, 

winny być myte codziennie.  

8. Do odbierania odpadów należy  używać  samochodów specjalnie, w tym celu 

przystosowanych i wyposażonych ,  tak  aby  i ch  t ranspor t  n ie  powodował 

zanieczyszczenia i zaśmiecenia terenu.  

9. Zanieczyszczenia, jakie powstają  w wyniku załadunku i transportu odpadów oraz 

nieczystości płynnych pracownicy podmiotu uprawnionego mają obowiązek natychmiast 

usunąć.  

R o z d z i ał  5  

Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów oraz ilości odpadów 

wyselekcjonowanych, do których osiągnięcia zobowiązane są podmioty 

uprawnione  

§ 12. 1. Jednostki wywozowe prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, zobowiązani są  do ich przekazywania do 

miejsca najbliżej położonego od miejsca ich wytworzenia, w którym mogą być poddane 

odzyskowi lub unieszkodliwianiu, w instalacjach spełniających wymagania najlepszej 

dostępnej techniki lub technologu, o której mowa w art. 143 ustawy Prawo ochrony 

środowiska, ujętej w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami.  

2. System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy 

odpadów komunalnych ule-gających biodegradacji kierowanych do składowania:  

3. Obowiązek ten realizują przedsiębiorcy, którzy uzyskają zezwolenie na odbiór odpadów 

od mieszkańców.  

§ 13. Zgodnie z zapisami KPGO i treścią niniejszego Regulaminu, podmioty uprawnione 

są  zobowiązane w kolejnych latach wyselekcjonować  spośród odpadów komunalnych 

biodegradowalnych ilości odpadów podane w § 2 ust. 19.  

R o z d z i ał  6  

Inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami  

§ 14. 1. Gmina zapewnia objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem 

odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, a więc:  

2. Zakłada się zwiększenie ilości zbieranych odpadów metodą selektywną od turystów i 

wczasowiczów.  

3. Gmina podaje do publicznej wiadomości wymagania, jakie muszą  spełniać 

przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwoleń na odbiór odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości; w wymaganiach tych szczegółowo określa, w oparciu o 

niniejszy Regulamin, zasady selekcji odpadów przez właścicieli, zasady ich odbioru oraz 

dalszego postępowania z nimi przez przedsiębiorców.  

4. Gmina wydając zezwolenie na odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości, poprzez 

określenie szczegółowych zasad odbioru i postępowania, zobowiązuje przedsiębiorców 

do odbierania wszystkich odpadów zebranych selektywnie, w tym powstających w 

gospodarstwach domowych, odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów, odpadów budowlanych z 

remontów i odpadów niebezpiecznych.  

R o z d z i ał  7  

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę 

przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem 

terenów przeznaczonych do wspólnego użytku  

§   1 5 .  Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są  zobowiązane do zachowania 

bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub 

uciążliwością  dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do 

użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.  

§ 16. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:  

R o z d z i ał  8  

Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach 

wyłączonych z produkcji rolniczej  

§ 17. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych 

z produkcji rolniczej, oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego na funkcję inną niż rolnicza.  

2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie 

zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:  

3. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, 

zobowiązani są przestrzegać następujących zapisów:  

4. W przypadku wystąpienia konieczności przeniesienia kolonii pszczół  w miejsce 

spełniające wymagania o których mowa w ust. 3 pkt 5, należy dokonać  tego 

przeniesienia we właściwym czasie dostosowanym do stopnia wegetacji kolonii, w taki 

sposób aby zminimalizować ryzyko powstania szkody.  

R o z d z i ał  9  

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania  

§ 18. 1. Wprowadza się obowiązek przeprowadzenia akcji odszczurzania w miesiącach 

marzec i październik każdego roku na terenach nieruchomości.  

2. Obowiązkiem, o którym mowa w ust. 1 obarczeni są właściciele nieruchomości.  

3. W trakcie przeprowadzania deratyzacji obowiązuje zachowanie szczególnej 

ostrożności w obrębie miejsc wyłożenia środków zwalczających gryzonie.  

4. Obowiązkowej deratyzacji podlegają  wszystkie obiekty na terenie gminy: budynki 

mieszkalne, obiekty użyteczności publicznej, zabudowania gospodarcze, sklepy, 

warsztaty, ze szczególnym uwzględnieniem korytarzy piwnicznych, węzłów cieplnych, 

studni urządzeń kanalizacji sanitarnej itp.  

5. Deratyzacja powinna być  poprzedzona akcją sanitarno-porządkową,  mającą  na celu 

przegląd nieruchomości pod kątem jej niedostępności dla szczurów.  

6. Informacja o deratyzacji będzie podawana w formie obwieszczenia wójta gminy.  

R o z d z i ał  1 0 

Postanowienia końcowe  

§ 19. 1. Gmina Gościno tworzy odpowiednie warunki do utrzymania czystości i porządku 

poprzez:  

2. W przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązków, o których mowa w regulaminie 

Wójt Gminy wydaje decyzję  nakazującą  wykonanie ww. obowiązku. Decyzja, o której 

mowa w zdaniu poprzedzającym podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 

czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005r. Nr 229 

poz.1954 j.t.z późn. zm.).  

3. Właściciele nieruchomości i inne osoby nie wykonujące obowiązków określonych w 

regulaminie podlegają  karze grzywny. Postępowanie w sprawach, o których mowa w 

zdaniu poprzedzającym toczy się  według przepisów postępowania w sprawach o 

wykroczenie.  

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gościno.  

§ 21. Traci moc uchwała Nr XXXV/249/06 Rady Gminy Gościno z dnia 9 lutego 2006 r. w 

sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gościno.  

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

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.  

1) wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości;

2) rodzaje i minimalną pojemnością urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów

komunalnych; 

3) częstotliwoś ć  i sposób pozbywania się  odpadów komunalnych i nieczystości

ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku

publicznego; 

4) maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów; 

5) inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami;

6) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe;

7) wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach

wyłączonych z produkcji rolniczej; 

8) wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej

przeprowadzania. 

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu

czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236 poz.2008 j.t. z późn. zm.); 

2) ustawie o odpadach - należy przez to rozumieć  ustawę z dnia z dnia 27 kwietnia

2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2007r. Nr 39 poz.251 j.t. z późn. zm.); 

3) ustawie o drogach publicznych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 marca

1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19 poz.115 j.t. z późn. zm.); 

4) ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków -

należy przez to rozumieć  ustawę  z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr 123

poz.858 j.t. z późn. zm.); 

5) Prawo wodne - należy przez to rozumieć  ustawę  z dnia 18 lipca 2001r. Prawo

wodne (Dz.U. z 2005r. Nr 239 poz.2019 j.t. z późn. zm.); 

6) Prawo ochrony środowiska - należy przez to rozumieć  ustawę z dnia 27 kwietnia

2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2008r. Nr 25 poz.150 j.t. z późn. zm.); 

7) ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - należy przez to

rozumieć ustawę o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca

2005 r. (Dz. U. 180 poz. 1495 z późn. zm.); 

8) ustawie o bateriach i akumulatorach – należy przez to rozumieć  ustawę z dnia 24

kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. 79 poz. 666), 

9) ustawie o ochronie zwierząt - należy przez to rozumieć  ustawę z dnia 21 sierpnia

1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003r. Nr 106 poz.1002 j.t. z późn. zm.); 

10) ustawie o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich - należy przez to

rozumieć ustawę z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.U.07.133.921 z późn. zm.); 

11) Prawo budowlane - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (Dz.U.06.156.1118 j.t. z późn. zm); 

12) nieruchomośc i  - 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; 

13) właścicielu nieruchomośc i  - należy przez to rozumieć  właściciela, a także

współwłaściciela, użytkowników wieczystych, jednostkę  organizacyjną  i osobę

posiadającą  nieruchomość  w zarządzie lub użytkowaniu, a także inny podmiot

władający nieruchomością,  również  wykonawcę  robót budowlanych oraz

przedsiębiorstwo komunikacji dla przystanków i dworców, a także osobę

sprawującą zarząd nad nieruchomością wspólną w rozumieniu przepisów ustawy z

dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 j.t. z

późn. zm.) lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany; 

14) umowach - należy przez to rozumieć  umowy, rozumiane zgodnie z treścią art. 6

ust. 1 ustawy, podpisane z podmiotem uprawnionym przez właścicieli

nieruchomości; 

15) górnych stawkach opłat - należy przez to rozumieć  zgodne z treścią art. 6 ust. 2

ustawy górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi,

podmiotów uprawnionych, w zakresie pozbywania się  zebranych na terenie

nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych; 

16) Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (dalej: KPGO) - należy rozumieć przez to

dokument przyjęty przez Radę Ministrów zgodnie z treścią art. 14 ust. 4 ustawy z

dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.07.39.251 j.t. z późn. zm.) i ogłoszony

w Monitorze Polskim z 2006r., Nr 90 poz.946 z dnia 29 grudnia 2006r., 

17) stawkach opłat  - należy rozumieć  przez to wysokość  opłat uiszczanych przez

właściciela nieruchomości, podmiotowi uprawnionemu za odbiór odpadów

komunalnych, przeliczonych na jedną zamieszkałą osobę w skali roku i miesiąca,

których wysokość skalkulowana jest z uwzględnieniem: ilości wytwarzanych przez

jedną  osobę  odpadów, kosztów ich odbioru, transportu, selekcji, odzysku,

recyklingu, kompostowania, składowania, spalania i innych form unieszkodliwiania

odpadów, nie wyłączając kosztów budowy instalacji, urządzeń i obiektów, kosztów

ich eksploatacji, zamknięcia, likwidacji, rekultywacji, monitoringu, dozorowania

oraz ewentualnych odszkodowań  wynikłych faktu realizacji obiektu lub kosztów

zabezpieczenia roszczeń; podmiot uprawniony zobowiązany jest do pomniejszania

stawek opłat o wpływy uzyskiwane z opłat produktowych z wojewódzkiego funduszu

ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wpływy uzyskane na mocy umów

podpisanych z organizacjami odzysku, wpływy uzyskane ze sprzedaży niektórych

surowców wtórnych oraz wpływy uzyskane od samorządu z tytułu dopłat do

selektywnej zbiórki i odbioru; ilość odpadów wytwarzanych w przeciągu roku przez

jedną osobę; 

18) zniżkach w opłatach - należy przez to rozumieć,  zgodne z treścią  art. 6 ust. 4

ustawy, zniżki, w stosunku do górnych stawek opłat, udzielane w roku następnym,

właścicielom nieruchomości, w zamian za zebrane i odebrane odpady w sposób

selektywny w roku poprzednim; wielkoś ć  zniżek określa rada gminy w drodze

uchwały; 

19) poziomach selekcji - należy przez to rozumieć,  ilość  - zgodnie z docelowymi

zapisami KPGO - odbieranych od jednej osoby następujących odpadów: 

a) organicznych w roku 2010 – 23,5kg z tendencją  spadkową  o 5% w latach

następnych 

b) opakowań  z papierem, tekturą  tekstyliami i metalami w roku 2010 – 25,5kg bez

zmian w latach następnych. 

c) odpadów wielkogabarytowych rocznie na poziomie 20kg.

d) odpadów budowlanych w roku 2010 -85kg i w 2015r. – 103kg.

e) odpadów niebezpiecznych rocznie do poziomu 3 kg.

20) odpadach komunalnych - należy przez to rozumieć  odpady powstające w

gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów

niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na

swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach

domowych; 

21) odpadach wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć  jeden ze strumieni

odpadów komunalnych wymienionych w KPGO, charakteryzujący się tym, że jego

składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę,  nie mogą  być  umieszczone w

typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych; 

22) odpadach ulegających biodegradacji - należy przez to rozumieć  odpady, które

ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów; 

23) odpadach zielonych - należy przez to rozumieć  frakcję  odpadów ulegających

biodegradacji, powstających w wyniku pielęgnacji i uprawy ogrodów i terenów

zielonych; 

24) odpadach opakowaniowych - należy przez to rozumieć  opakowania z papieru i

tektury, opakowania wielomateriałowe, opakowania z tworzyw sztucznych,

opakowania ze szkła, opakowania z blachy stalowej i opakowania z aluminium,

wymienione w KPGO pośród 18 strumieni składających się na odpady komunalne; 

25) odpadach budowlanych - rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzących z

remontów i budów wymienioną w KPGO pośród 18 strumieni składających się na

odpady komunalne; 

26) odpadach niebezpiecznych - rozumie się  przez to  f rakc ję  odpadów

niebezpiecznych w rozumieniu ustawy o odpadach, wymienioną w KPGO pośród

18 strumieni składających się  na odpady komunalne, a więc np.: baterie,

akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do

impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków,

opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach, opakowania po aerozolach,

zużyte opatrunki; 

27) sprzęcie (elektrycznym i elektronicznym) - należy przez to rozumieć  zgodnie z

ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca 2005 r.

(Dz. U. 180 poz. 1495 z późn. zm.) urządzenia, których prawidłowe działanie jest

uzależn i o n e  o d  d o pły w u  p rądu e lekt rycznego lub od obecnośc i   pó l

elektromagnetycznych oraz mogące służyć do wytwarzania, przesyłu lub pomiaru

prądu elektrycznego lub pól elektromagnetycznych i zaprojektowane do użytku

przy napięciu elektrycznym nieprzekraczającym 1.000 V dla prądu zmiennego

oraz 1.500 V dla prądu stałego, zaliczone do grup sprzętu określonych w

załączniku nr 1 do ustawy; 

28) nieczystościach ciekły c h  - należy przez to rozumieć   ścieki gromadzone

przejściowo w zbiornikach bezodpływowych; 

29) zbiornikach bezodpływowych - należy przez to rozumieć  instalacje i urządzenia

przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstania; 

30) stacjach zlewnych - należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia zlokalizowane

przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków służące do

przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych po-jazdami asenizacyjnymi z

miejsc gromadzenia; 

31) miejscu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych należy przez to

rozumieć zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o odpadach instalację służącą do odzysku

lub unieszkodliwiania w najnowszej technologii, położoną  najbliżej miejsca

wytwarzania odpadów, na obszarze tego województwa, na którym zostały

wytworzone; 

32) podmiotach uprawnionych - należy przez to rozumieć  przedsiębiorstwa będące

gminnymi jednostkami organizacyjnymi lub podmiotami posiadającymi wydane

przez Wójta Gminy, organ wykonawczy jednostki pomocniczej lub organ jednostki

albo podmiotu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

samorządzie gminnym, ważne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie: 

a) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

b) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

c) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

d) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni

zwłok zwierzęcych i ich części; 

33) zabudowie wielorodzinnej - należy przez to rozumieć  zabudowę  budynkami

wielomieszkaniowymi i wielolokalowymi; 

34) chowie zwierząt  - rozumie się  przez to wszelkie formy posiadania zwierząt

gospodarskich bez względu na tytuł  prawny oraz sposób ich utrzymywania i

użytkowania; 

35) zwierzętach domowych - rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające

wraz z  człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu,

utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza w rozumieniu ustawy

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003r. Nr 106 poz.1002 j.t.

z późn. zm.); 

36) zwierzętach gospodarskich - rozumie się przez to zwierzęta utrzymywane w celach

hodowlanych i produkcyjnych; 

37) 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. 

1) wyposażenie nieruchomości w opisane w Rozdziale III urządzenia, służące do

zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim

stanie sanitarnym, porządkowym, technicznym i okresowe dokonywanie dezynfekcji

tych urządzeń; 

2) utrzymywanie w należytym stanie sanitarnym altan oraz innych pomieszczeń,

mieszczących urządzenia na odpady; 

3) prowadzenie w opisanym w § 5. ust. 9 zakresie selektywnego zbierania i

przekazywania do odbioru poszczególnych strumieni odpadów komunalnych; 

4) przekazanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych

podmiotowi uprawnionemu do odbioru; 

5) selektywne zbieranie odpadów innych niż  komunalne, powstających na terenie

nieruchomości w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej, np. medycznych,

weterynaryjnych, i postępowanie z nimi zgodnie z zasadami przewidzianymi w

ustawie o odpadach; 

6) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości odpadów budowlanych i resztek

materiałów budowlanych, powstałych w wyniku remontu i modernizacji lokali i

budynków do specjalnie do tego celu przeznaczonych kontenerów ustawianych

przez uprawnione podmioty na zlecenie właściciela nieruchomości; 

7) bezwzględne przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej

lub, w przypadku, gdy budowa sieci jest technicznie lub ekonomicznie

nieuzasadniona, a fakt ten ma swoje odzwierciedlenie w studium uwarunkowań  i

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowym planie

zagospodarowania przestrzennego, o ile taki został opracowany oraz w wieloletnim

planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,

wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nie-czystości ciekłych lub

przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w

przepisach odrębnych; 

8) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych;

9) utrzymywanie w prawidłowym stanie technicznym posiadanego uzbrojenia

technicznego tj. przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

udrażnianie rynien, rur spustowych łącznie z koszem do czyszczenia i rewizją; 

10) oddzielne gromadzenie ścieków bytowych, gnojówki i gnojowicy;

11) utrzymywanie w prawidłowym stanie technicznym, odmulanie i wykaszanie rowów

odwadniających istniejących przy drogach,  torach i  na terenie innych

nieruchomości będących własnością danego podmiotu; 

12) utrzymywanie czystości na przystankach, torowiskach, w przepustach, i przy

przejściach, pod mostami itp.; 

13) uprzątanie z powierzchni nieruchomości i z wnętrza budynków każdej substancji

lub przedmiotu należących do jednej z kategorii określonych w załączniku nr 1 do

ustawy o odpadach, których posiadacz pozbywa się,  zamierza się pozbyć  lub do

ich pozbycia się jest obowiązany i przekazywanie ich podmiotowi uprawnionemu; 

14) likwidowanie śliskości w okresie mrozów i opadów śnieżnych w miejscach

użyteczności publicznej i chodnikach przy użyc iu  środków wymienionych w

Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. Dz. U. Nr 230,

poz. 1960 w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą  być

używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach; 

15) usuwanie nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych części nieruchomości

użyteczności publicznej; 

16) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wyłącznie w miejscach

dozwolonych, a więc: 

a) na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego tylko pod warunkiem,

że powstając e  ścieki odprowadzane są  do kanalizacji sanitarnej na warunkach

określonych przez zarządcę tej kanalizacji lub gromadzone w sposób umożliwiający

ich usunięcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w

szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników

wodnych lub do ziemi, 

b) na terenach służących  do  użytku publicznego tylko w miejscach do tego

przygotowanych i specjalnie oznaczonych; 

17) naprawy, drobne, a więc wymiana kół,  świec zapłonowych, żarówek, uzupełnianie

płynów, regulacje, pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi,

na terenie nieruchomości tylko za zgodą właściciela nieruchomości i tylko wtedy,

gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są

gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami o

utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 

18) stosowanie się  właścicieli zwierząt domowych i gospodarskich do przepisów

rozdziałów VII i VIII niniejszego Regulaminu. 

1) stosowania i składowania środków chemicznych dla usunięc i a  śniegu i lodu,

szkodliwych dla środowiska, a w szczególności dla terenów zieleni oraz zadrzewień;

ponadto obowiązuje całkowity zakaz stosowania środków chemicznych w pobliżu

pomników przyrody i parków wiejskich; 

2) zgarniania śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię;

3) wyprowadzania psów lub innych zwierząt do obiektów użytku publicznego, placówek

handlowych lub gastronomicznych i na teren plaży jeziornej, jeżeli zakaz taki wynika

z wyraźnego oznakowania dokonanego przez właściciela nieruchomości lub podmiot

zarządzający (placówką lub obiektem lub terenem); 

4) zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt;

5) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami

zlewnymi; 

6) indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli

nieruchomości; 

7) wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów,

nieczystości ciekłych i wód opadowych spływających z powierzchni dachów,

podjazdów, itp.; 

8) wprowadzania ścieków bytowych i przemysłowych do urządzeń  sieci kanalizacji

deszczowej a także wprowadzania ścieków deszczowych i wód drenażowych do

kanalizacji sanitarnej oraz wprowadzania do wszystkich urządzeń  kanalizacyjnych

odpadów stałych, czego konsekwencją  jest zmniejszanie przepustowości kanałów

odpadów płynnych niemieszających się z wodą, substancji palnych i wybuchowych,

substancji żrących, od-padów z hodowli zwierząt  o raz  ścieków zawierających

drobnoustroje chorobotwórcze - zgodnie z ustawą  o zbiorowym zaopatrzeniu w

wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków; 

1) powinny być  wyposażone w szczelne pokrywy zabezpieczające gromadzone

odpady przed dostępem zwierząt oraz opadów atmosferycznych; 

2) nie powinny powodować uciążliwego hałasu w trakcie ich wytaczania i opróżniania.

1) kosze uliczne o pojemności od 10 do 50 I;

2) pojemniki na odpady o pojemności od 110 I, 120 I, 240 I, 1100 I, KP7-7000 I;

3) worki w sytuacji, gdy warunki atmosferyczne uniemożliwiają  dojazd pojazdów

podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów; 

4) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań  ze szkła, opakowań  z

tworzyw sztucznych, zmieszanych odpadów opakowaniowych o pojemności 1000 I

do 2500 I oraz KP7 - na odpady wielkogabarytowe; 

5) kontenery przeznaczone na odpady budowlane KP-7;

6) kosze na psie odchody.

1) odpady kuchenne ulegające biodegradacji: obecny system gospodarowania

odpadami komunalnymi przy wykorzystaniu istniejącego miejsca odzysku i

unieszkodliwiania zapewnia ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji.

Dopuszcza się  łączne zbieranie odpadów biodegradowalnych ze zmieszanymi

niesegregowanymi odpadami komunalnymi; 

2) odpady opakowaniowe: – w zabudowie jednorodzinnej - składane są do worków na

opakowania, dostarczonych przez podmiot uprawniony i przekazywane w ramach

zawiązanej umowy; odbiór raz w miesiącu, – w zabudowie wielorodzinnej - składane

są  do worków, dostarczonych przez podmiot uprawniony i przekazywane na

bieżąco do Gminnej Zbiornicy Odpadów (GZO), gdy właściciel nieruchomości

podpisał  odrębną  umowę  z podmiotem uprawnionym. Gdy właściciel umowy nie

podpisał,  odpady składane są  do odrębnego pojemnika, w który zarządca

nieruchomości ją wyposażył; odbiór dwa razy w miesiącu; 

3) odpady tekstylne i obuwie zaleca się  gromadzić  do istniejących w przestrzeni

wiejskiej specjalnych pojemnikach ustawionych na terenie osiedli mieszkaniowych

zabudowy wielorodzinnej oraz przy obiektach handlowych; odbiór raz w miesiącu; 

4) sprzęt elektryczny i elektroniczny; zabrania się  umieszczania zużytego sprzętu

łącznie z innymi odpadami; należy organizować  odbiór w oparciu o indywidualne

umowy z podmiotem uprawnionym - w przypadku zabudowy wielorodzinnej,

natomiast w przypadku zabudowy jednorodzinnej należy gromadzić  w

zorganizowanych przez gminę  punktach zbiórki odpadów wielkogabarytowych i

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ponadto zgodnie z art. 42 ustawy

o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym obowiązek odbierania zużytego

sprzętu ciąży na sprzedawcach; 

5) odpady niebezpieczne: – w zabudowie jednorodzinnej zbieranie w odpowiednich do

tego opakowaniach, dostarczonych przez podmiot uprawniony i przekazywane jemu

zgodnie z podpisaną umową;  odbiór raz w miesiącu, – w zabudowie wielorodzinnej

zbieranie w odpowiednich do tego opakowaniach, dostarczonych przez podmiot

uprawniony i przekazywanie uprawnionemu podmiotowi, z którym wytwórca podpisał

odrębną  umowę.  Gdy właściciel umowy nie podpisał,  odpady składane są  do

odrębnego pojemnika, w który zarządca nieruchomości ją wyposażył;  odbiór raz w

miesiącu. Zgodnie z zapisami w planie gospodarki odpadami należy zbierać  do

pojemników rozmieszczonych w: placówkach sprzedaży detalicznej artykułów i

sprzętu gospodarstwa domowego oraz artykułów radiowo-telewizyjnych, placówkach

sprzedaży detalicznej sprzętu oświetleniowego, (zgodnie z art. 42 ustawy o zużytym

sprzęcie elektrycznym i elektronicznym obowiązek odbierania zużytego sprzętu

ciąży na sprzedawcach), w aptekach, szkołach, placówkach sprzedaży detalicznej

paliw płynnych i gazowych, warsztatach samochodowych, punktach wymiany oleju;

zgodnie z ustawą o bateriach i akumulatorach zabrania się umieszczania zużytych

baterii i zużytych akumulatorów razem z innymi odpadami; 

6) odpady wielkogabarytowe; zabrania się umieszczania odpadów wielkogabarytowych

z innymi odpadami; należy organizować odbiór w oparciu o indywidualne umowy z

podmiotem uprawnionym - w przypadku zabudowy wielorodzinnej, natomiast w

przypadku zabudowy jednorodzinnej należy gromadzić  w zorganizowanych przez

gminę  punktach zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu

elektrycznego i elektroniczne-go lub na zgłoszenie, w oparciu o zawarte umowy z

podmiotem uprawnionym; 

7) odpady budowlane są  składane do kontenera otwartego dostarczonego przez

podmiot uprawniony, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu podmiotu

uprawnionego, na miejscu nie utrudniającym korzystania z nieruchomości; odbiór

na zgłoszenie indywidualne. 

1) gmina i prowadzący handlową działalność gospodarczą są zobowiązani ustawić  w

miejscach publicznych, przed sklepami itp., pojemniki przeznaczone na selektywną

zbiórkę  odpadów z zakresu prowadzonej działalności, Pojemniki przeznaczone do

zbiórki selektywnej odpadów w systemie ogólnodostępnym, muszą  posiadać

odpowiednie wyraźne oznaczenia, na jaki surowiec wtórny są przeznaczone. Nowo

dostawiane pojemniki powinny być  dostosowane pod względem wizualnym i

objętościowym do istniejących w najbliższym otoczeniu. Pod względem systemu

odbioru tych odpadów należy pojemniki dostosować do systemu posiadanego przez

firmę, która świadczy odbiór tych odpadów; 

2) miejsca publiczne takie jak drogi publiczne, ciągi handlowo-usługowe, przystanki

komunikacji, parki są  przez właścicieli nieruchomości lub przedsiębiorców

użytkujących tereny komunikacji publicznej obowiązkowo wyposażo n e  w

zamocowane na stałe kosze uliczne, zgodnie z następującymi zasadami: –

rozmieszczenie musi uwzględniać natężenie ruchu ulicznego na drogach, – muszą

być  wykonane z materiałów odpornych na palenie, – wielkoś ć  koszy ulicznych

została określona w § 5 ust. 7 pkt 1, 

3) organizatorzy imprezy masowej są zobowiązani do wyposażenia miejsca, na którym

ona się odbywa, w jeden pojemnik o pojemności 120 I na 20 osób uczestniczących

w imprezie oraz w szalety przenośne w liczbie jeden szalet na 200 osób

uczestniczących w imprezie, organizatorzy są zobowiązani przed imprezą zawrzeć

umowy z podmiotami uprawnionymi posiadającymi aktualne zezwolenie na odbiór i

transport odpadów, celem wyposażenia w kosze i szalety oraz ich opróżnienie i

uprzątnięcie w czasie nie dłuższym niż 12 godzin po zakończeniu imprezy. 

1) opakowania z papieru i tektury – w pojemnikach koloru niebieskiego,

2) opakowania ze szkła – w urządzeniach pojemnikach zielonego,

3) opakowania z tworzyw sztucznych, wielkomateriałowe lub z metali – w pojemnikach

koloru żółtego, 

4) opakowania ulegające biodegradacji – w pojemnikach koloru brązowego,

5) odpady niesegregowane – w pojemnikach z logo odbiorcy,

6) odpady niebezpieczne; baterie i akumulatory - w pojemnikach koloru czerwonego,

Postanowienia niniejszego ustępu nie naruszają  postanowień  §  5  us t .   8   i   9

niniejszego regulaminu. 

§   7 .Zasady rozmieszczania urządzeń  przeznaczonych do zbierania odpadów i

gromadzenia nieczystości płynnych:  

1) podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy

uwzględniać przepisy § 22 i § 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.); 

2) na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi

odpadami należy ustawiać  w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników

podmiotu uprawnionego bez konieczności otwierania wejśc i a  n a  t e r e n

nieruchomośc i  l ub ,  gdy  tak ie j  możliwośc i  n i e  m a ,  n a l eży udostępnić  je

przedsiębiorstwu wywozowemu w dniu odbioru, dopuszcza się także wjazd na teren

nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów

zgromadzonych w pojemnikach; 

3) zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą

być  zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego

podmiotu uprawnionego w celu ich opróżnienia. 

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

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) do pojemników na opakowania szklane zabrania się  wrzucać:  – ceramikę

(porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki), – lustra, – szklane opakowania

farmaceutyczne i chemiczne z pozostałościami zawartośc i ,  – szkło budowlane

(szyby okienne, szkło zbrojone), szyby samochodowe; 

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

zabrudzone tworzywa sztuczne pochodzenia medycznego, – opakowania i butelki

po olejach i smarach, puszki i pojemniki po farbach i lakierach, – opakowania po

środkach chwasto- i owadobójczych; 

4) zabrania się  odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z

obornika do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe; 

5) zabrania się  gromadzenia w zbiornikach bezodpływowych nieczyszczonych

ścieków poprodukcyjnych, ścieków zawierających ropopochodne oraz płynnych

odpadów kuchennych z zakładów zbiorowego żywienia. 

a) w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz w tygodniu,

b) niezależn i e  o d  c zęstotliwośc i   op różniania pojemników i koszy ulicznych

zarządzający obszarem mają  obowiązek nie dopuścić  do przepełnienia koszy

ulicznych i wysypywania odpadów na ziemię; 

c) usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa się według potrzeb jednak nie

rzadziej niż raz w tygodniu; 

d) właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani

opróżniać je z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia i

wylewania na powierzchnię  terenu oraz zagniwania nagromadzonych w nich

ścieków; przyjmuje się,  że pojemnoś ć  zbiorników powinna wystarczyć  na

opróżnianie ich nie częściej niż raz w tygodniu; 

e) właściciele punktów handlowych i usługowych zlokalizowanych poza budynkami są

zobowiązani usuwać odpady codziennie; 

f) organizatorzy imprez masowych zobowiązani są  usuwać  odpady i opróżniać

przenośne toalety oraz usuwać  je w czasie nie dłuższym niż  12 godzin po

zakończeniu imprezy. 

a) do 31 grudnia 2010 r. do nie więcej niż  75% wagowo całkowitej masy odpadów

ulegających biodegradacji, 

b) do 31 grudnia 2013 r. do nie więcej niż 50%,

c) do 31 grudnia 2020 r. do nie więcej niż 35%, w stosunku do masy tych odpadów

wytworzonych w roku 1995, będą  to następujące i lośc i  w  gmin ie :  – 115

kg/osobę/rok w roku 2010, – 76 kg/osobę/rok w roku 2013, – 53 kg/osobę/rok w

roku 2020, przy czym ilość odpadów biodegradowalnych wytworzonych w 1995 r. w

Polsce wg KPGO to 4.380,8 tys. Mg, a w województwie zachodniopomorskim 209,9

tys. Mg. 

a) opakowaniowych,

b) wielkogabarytowych,

c) budowlanych,

d) niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych.

1) w odniesieniu do psów:

a) wyposażenia psa w obrożę,  a w przypadku ras uznawanych za agresywne –

również w kaganiec, 

b) prowadzenie psa na uwięzi a psa rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób

zagrażającego otoczeniu - na uwięzi i w nałożonym kagańcu, 

c) zwolnienie przez właściciela nieruchomośc i  psów ze smyczy na  teren ie

nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w

sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób

trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem, 

2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:

a) stały i skuteczny dozór,

b) niewprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem

obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp.,

postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzy-stających z pomocy psów-

przewodników, 

c) niewprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla

dzieci, plaż,  kąpielisk oraz tereny objęte zakazem na podstawie odrębnych uchwał

rady gminy, 

d) zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach

zielonych do tego prze-znaczonych i specjalnie oznakowanych, w sytuacji, gdy

właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy

ono psów ras uznanych za agresywne, 

e) 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, należy umieszczać  w specjalnie

przygotowanych do tego celu koszach lub jeśli one nie występują w pobliżu mogą

być  deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów;

postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z  psów

przewodników, 

f) niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe,

g) właściwe traktowanie zwierząt domowych zgodnie z art. 5, art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o

ochronie zwierząt, 

h) zgłaszanie do schroniska, faktu zauważenia bezdomnego psa lub zwierzęcia

podejrzanego o wściekliznę; 

3) hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są  spełniać  wymogi ustanowione dla

hodujących zwierzęta gospodarskie na obszarach wyłączonych spod zabudowy; 

4) postanowienia pkt 2 dotyczą  także zwierząt nieudomowionych, utrzymywanych w

charakterze zwierząt domowych. 

1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt

spełniających wymogi Prawa budowlanego; 

2) wszelka uciążliwoś ć  hodowli dla środowiska, w tym emisje będące jej skutkiem

zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona. 

1) przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych;

2) gromadzić  i usuwać  nieczystości, które nie są  obornikiem i gnojówką,  w sposób

przewidziany dla ścieków; 

3) składować  obornik w odległości co najmniej 10 m od linii rozgraniczającej drogi

publicznej, na terenie płaskim wyposażonym w płyty gnojowe w terminie określonym

ustawą,  tak by odcieki  nie mogły przedostawać  się  na teren sąsiednich

nieruchomości; 

4) przeprowadzać  deratyzację  pomieszczeń,  w których prowadzona jest hodowla

zwierząt ,  dwa razy do roku wiosną  i jesienią,  realizowaną  przez podmiot

uprawniony; 

5) pszczoły trzymać  w ulach, ustawionych na obrzeżach w odległości, co najmniej 30

m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły

nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich; w przypadku

gdy ule posadowione są  na nieruchomości stanowiącej współwłasność,  stosunki

pomiędzy współwłaścicielami regulują przepisy ustawy kodeks cywilny. 

1) propagowanie działań mieszkańców Gminy na rzecz ekologii;

2) wydawanie podmiotom gospodarczym zezwoleń na działalność usługową w zakresie

odbierania od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych stały c h  i

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych; 

3) bieżącą kontrolę realizacji przepisów ustawy oraz niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy 

 

 

 

Barbara Koleśnikow 
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UCHWAŁA NR LII/317/10  

RADY GMINY W GOŚCINIE  

z dnia 25 czerwca 2010 r.  

 

w sprawie regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Gościno 

 

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

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591, t.j. 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, 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 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, 

poz. 142, Nr 28 poz. 146) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z 2006r. Nr 144, 

poz. 1042, z 2008r. Nr 223, poz. 1464, z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 79 , poz. 666, Nr 92 

poz. 753, Nr 215, poz. 1664, z 2010r. Nr 47 poz. 278), Rada Gminy Gościno uchwala 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gościno, zwany dalej 

regulaminem, o następującej treści: 

T Y T UŁ  1 .  R E G U L A M I N  U T R Z Y M A N I A  C Z Y S T OŚ C I  I  

P O R ZĄ D K U   

R o z d z i ał  1  

Postanowienia ogólne  

§   1 .  1. Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, mieszkańców oraz osoby 

przebywające czasowo na terenie Gminy Gościno.  

2. Określa się  szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

Gościno a przede wszystkim:  

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:  

R o z d z i ał  2  

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości  

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

nieruchomości poprzez:  

2. Na terenie budowy wykonywanie obowiązków właściciela nieruchomości należy do 

wykonawcy robót budowlanych.  

3. Na terenie wydzielonych krawężnikiem oraz na przystankach komunikacyjnych 

obowiązki uprzątnięcia i pozbycia się  błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń, 

należą do przedsiębiorców użytkujących tereny służące komunikacji publicznej.  

4. Na drogach publicznych obowiązki utrzymania czystości i porządku, a także zbieranie 

i pozbywanie się  odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych 

oraz utrzymanie tych urządzeń  w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i 

technicznym, pozbywanie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych 

z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej należy do 

zarządcy drogi.  

5. Uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, 

jeżeli zarząd drogi pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów na takim 

chodniku, należą do zarządcy drogi.  

6. Na terenach pozostałych obowiązki utrzymania czystości i porządku należą do gminy, 

do obowiązków gminy należy także uprzątnięcie i pozbycie się  błota, śniegu, lodu i 

innych zanieczyszczeń  z chodników, jeżeli gmina pobiera opłaty z tytułu postoju lub 

parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku oraz zbieranie i pozbycie się 

odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych umieszczonych na 

tym chodniku i utrzymanie tych urządzeń  w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym.  

§   4 .  Na terenie gminy, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, 

zabrania się:  

R o z d z i ał  3  

Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości oraz 

na drogach publicznych  

§ 5. 1. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie 

poprzez wyposażenie nieruchomości w pojemniki o odpowiedniej pojemności, 

uwzględniającej rodzaj zabudowy, działalność usługową i częstotliwość pozbywania się 

odpadów, według zasad opisanych w ust. 3.  

2. Pojemniki na odpady powinny być  ustawione w granicach nieruchomości, w miejscu 

dostępnym dla mieszkańców i jednostek wywozowych, na twardej i równej powierzchni, 

zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota, w sposób nie powodujący utrudnień i 

niedogodności dla sąsiadów; należy uwzględniać przepisy § 22 i § 23 Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 

z późn. zm.).  

3. Pojemniki do gromadzenia odpadów muszą  spełniać  techniczne wymogi 

bezpieczeństwa, higieny, ochrony środowiska uzgodnione z podmiotem wywożącym 

odpady; odpady gromadzone w inny sposób nie będą  wywożone; nie dotyczy to 

odpadów przestrzennych.  

4. Właściciel pojemnika odpowiada za utrzymanie go w odpowiednim stanie technicznym 

i sanitarnym.  

5. Pojemniki wymienione w ust. 8 pkt 2:  

6.  Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie 

przez dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale lub 

czasowo przebywających na jej terenie, w taki sposób by opróżnianie było konieczne 

nie częściej niż  raz w tygodniu bez dopuszczenia do przepełnienia; podobnie 

przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi zostać  dostosowana do ilości 

mieszkańców w sposób zapewniający uzyskanie stopnia ich oczyszczania określonego 

w przepisach odrębnych  

7. Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to:  

8. Odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić  w następujący 

sposób:  

§ 6. 1. Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych w miejscach i na drogach publicznych:  

2. Odpady należy gromadzić w pojemnikach:  

§   8 .  Ograniczenia wynikające z konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa i 

właściwej eksploatacji urządzeń  do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorników 

bezodpływowych:  

R o z d z i ał  4  

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości 

ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku 

publicznego  

§  9 .  1.  Właściciele nieruchomości  są  zobowiązani do zawarcia umów z podmiotem 

uprawnionym na odbiór odpadów komunalnych.  

2. Właściciele nieruchomości, które pomimo istniejącej w obrębie posesji sieci kanalizacji 

sanitarnej nie zostały podłączone do tej infrastruktury, zobowiązani są  dokonać 

przyłączenia po uprzednim uzyskaniu warunków technicznych przyłączenia do sieci w 

MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu. Powyższe nie dotyczy właścicieli, którzy wyposażyli 

nieruchomoś ć  w przydomową  oczyszczalnię   ścieków, której parametry i poziom 

oczyszczania odpowiada normom.  

3. Właściciele nieruchomości, które nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej, z uwagi 

na brak tego uzbrojenia, w tym rejonie, są  zobowiązani do podpisania z podmiotem 

uprawnionym, umowy na opróżnianie zbiornika bezodpływowego lub opróżnianie 

osadnika oczyszczalni przydomowej.  

4. Wymieniona wyżej umowa może  b yć  również  podpisana z inną  jednostką 

funkcjonującą w oparciu o ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w 

wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr 123 poz.858 j.t. z późn. 

zm.), jeżeli posiada ona stosowne zezwolenie.  

5. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych rozliczane jest w oparciu o wskazania 

przepływomierza zainstalowanego na stacji zlewnej ścieków dowożonych, gdy brak 

takiego licznika, stosujemy normy, które wynikają  z treści Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm 

zużycia wody (Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 70).  

6. Właściciele nieruchomości zużywający wodę na potrzeby gospodarstwa rolnego lub w 

związku z utrzymywaniem terenów zielonych m in. podlewania ogrodów i innych terenów 

zieleni, w związku z tym nieodprowadzający jej do zbiorników bezodpływowych, powinni 

zainstalować  odrębne liczniki do pomiaru zużycia wody na potrzeby bytowe, w 

przeciwnym razie będą rozliczani w oparciu o wyżej wymienione normy.  

7. Organizator imprezy masowej, nie później niż 30 dni przed planowanym terminem jej 

rozpoczęcia, jest zobowiązany wystąpić  z wnioskiem o opinię  do Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 marca 2009r. o 

bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009r. Nr 62 poz.504).  

§ 10 .  Ustala się  minimalną  częstotliwoś ć  usuwania odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości, zgodnie z umowami określonymi z przedsiębiorstwami:  

§ 11.  1. Odpady komunalne, selekcjonowane i nieselekcjonowane, są  odbierane od 

właścicieli nieruchomości zgodnie z podpisanymi umowami odbioru odpadów 

komunalnych w gminie, bądź na zgłoszenie.  

2. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany umieścić urządzenia wypełnione odpadami 

w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego bez 

konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie 

ma, należy je udostępnić  w dniu odbioru przedsiębiorcy wywozowemu, dopuszcza się 

także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru 

odpadów zgromadzonych w pojemnikach.  

3. Odpady wielkogabarytowe należy wystawić  na chodnik lub ulicę  przed wejściem na 

teren nieruchomości lub na miejsce wyznaczone przez zarządcę  do tego celu w 

zabudowie wielorodzinnej w oparciu o umowę  podpisaną  z podmiotem uprawnionym, 

natomiast w przypadku zabudowy jednorodzinnej należy gromadzić w zorganizowanych 

przez gminę  punktach zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego lub na zgłoszenie, w oparciu o umowę  z podmiotem 

uprawnionym.  

4. Odpady budowlane muszą być  złożone w udostępnionych przez podmiot uprawniony 

kontenerach, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu podmiotu uprawnionego oraz 

nie utrudniającym korzystania z nieruchomości lub wyznaczonym do tego celu przez 

zarządcę  w zabudowie wielorodzinnej Do odbierania tych odpadów można używać 

samochodów przystosowanych do przewozu kontenerów lub skrzyniowych, powinny one 

być przykryte, aby nie powodowały podczas transportu zanieczyszczenia i zaśmiecenia 

terenu.  

5. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na 

podstawie zamówienia właściciela nieruchomośc i ,  złożonego do podmiotu 

uprawnionego, z którym podpisał umowę,  zamówienie musi być zrealizowane w okresie 

36 godzin od zgłoszenia.  

6 .  C zęstotliwoś ć  opróżn i a n i a   z   o s adów  ściekowych zbiorników oczyszczalni 

przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji.  

7. Do odbierania odpadów komunalnych niesegregowanych należy używać samochodów 

specjalistycznych, a do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych - samochodów asenizacyjnych, pojazdy, o których mowa wyżej, 

winny być myte codziennie.  

8. Do odbierania odpadów należy  używać  samochodów specjalnie, w tym celu 

przystosowanych i wyposażonych ,  tak  aby  i ch  t ranspor t  n ie  powodował 

zanieczyszczenia i zaśmiecenia terenu.  

9. Zanieczyszczenia, jakie powstają  w wyniku załadunku i transportu odpadów oraz 

nieczystości płynnych pracownicy podmiotu uprawnionego mają obowiązek natychmiast 

usunąć.  

R o z d z i ał  5  

Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów oraz ilości odpadów 

wyselekcjonowanych, do których osiągnięcia zobowiązane są podmioty 

uprawnione  

§ 12. 1. Jednostki wywozowe prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, zobowiązani są  do ich przekazywania do 

miejsca najbliżej położonego od miejsca ich wytworzenia, w którym mogą być poddane 

odzyskowi lub unieszkodliwianiu, w instalacjach spełniających wymagania najlepszej 

dostępnej techniki lub technologu, o której mowa w art. 143 ustawy Prawo ochrony 

środowiska, ujętej w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami.  

2. System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy 

odpadów komunalnych ule-gających biodegradacji kierowanych do składowania:  

3. Obowiązek ten realizują przedsiębiorcy, którzy uzyskają zezwolenie na odbiór odpadów 

od mieszkańców.  

§ 13. Zgodnie z zapisami KPGO i treścią niniejszego Regulaminu, podmioty uprawnione 

są  zobowiązane w kolejnych latach wyselekcjonować  spośród odpadów komunalnych 

biodegradowalnych ilości odpadów podane w § 2 ust. 19.  

R o z d z i ał  6  

Inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami  

§ 14. 1. Gmina zapewnia objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem 

odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, a więc:  

2. Zakłada się zwiększenie ilości zbieranych odpadów metodą selektywną od turystów i 

wczasowiczów.  

3. Gmina podaje do publicznej wiadomości wymagania, jakie muszą  spełniać 

przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwoleń na odbiór odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości; w wymaganiach tych szczegółowo określa, w oparciu o 

niniejszy Regulamin, zasady selekcji odpadów przez właścicieli, zasady ich odbioru oraz 

dalszego postępowania z nimi przez przedsiębiorców.  

4. Gmina wydając zezwolenie na odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości, poprzez 

określenie szczegółowych zasad odbioru i postępowania, zobowiązuje przedsiębiorców 

do odbierania wszystkich odpadów zebranych selektywnie, w tym powstających w 

gospodarstwach domowych, odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów, odpadów budowlanych z 

remontów i odpadów niebezpiecznych.  

R o z d z i ał  7  

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę 

przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem 

terenów przeznaczonych do wspólnego użytku  

§   1 5 .  Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są  zobowiązane do zachowania 

bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub 

uciążliwością  dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do 

użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.  

§ 16. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:  

R o z d z i ał  8  

Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach 

wyłączonych z produkcji rolniczej  

§ 17. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych 

z produkcji rolniczej, oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego na funkcję inną niż rolnicza.  

2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie 

zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:  

3. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, 

zobowiązani są przestrzegać następujących zapisów:  

4. W przypadku wystąpienia konieczności przeniesienia kolonii pszczół  w miejsce 

spełniające wymagania o których mowa w ust. 3 pkt 5, należy dokonać  tego 

przeniesienia we właściwym czasie dostosowanym do stopnia wegetacji kolonii, w taki 

sposób aby zminimalizować ryzyko powstania szkody.  

R o z d z i ał  9  

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania  

§ 18. 1. Wprowadza się obowiązek przeprowadzenia akcji odszczurzania w miesiącach 

marzec i październik każdego roku na terenach nieruchomości.  

2. Obowiązkiem, o którym mowa w ust. 1 obarczeni są właściciele nieruchomości.  

3. W trakcie przeprowadzania deratyzacji obowiązuje zachowanie szczególnej 

ostrożności w obrębie miejsc wyłożenia środków zwalczających gryzonie.  

4. Obowiązkowej deratyzacji podlegają  wszystkie obiekty na terenie gminy: budynki 

mieszkalne, obiekty użyteczności publicznej, zabudowania gospodarcze, sklepy, 

warsztaty, ze szczególnym uwzględnieniem korytarzy piwnicznych, węzłów cieplnych, 

studni urządzeń kanalizacji sanitarnej itp.  

5. Deratyzacja powinna być  poprzedzona akcją sanitarno-porządkową,  mającą  na celu 

przegląd nieruchomości pod kątem jej niedostępności dla szczurów.  

6. Informacja o deratyzacji będzie podawana w formie obwieszczenia wójta gminy.  

R o z d z i ał  1 0 

Postanowienia końcowe  

§ 19. 1. Gmina Gościno tworzy odpowiednie warunki do utrzymania czystości i porządku 

poprzez:  

2. W przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązków, o których mowa w regulaminie 

Wójt Gminy wydaje decyzję  nakazującą  wykonanie ww. obowiązku. Decyzja, o której 

mowa w zdaniu poprzedzającym podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 

czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005r. Nr 229 

poz.1954 j.t.z późn. zm.).  

3. Właściciele nieruchomości i inne osoby nie wykonujące obowiązków określonych w 

regulaminie podlegają  karze grzywny. Postępowanie w sprawach, o których mowa w 

zdaniu poprzedzającym toczy się  według przepisów postępowania w sprawach o 

wykroczenie.  

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gościno.  

§ 21. Traci moc uchwała Nr XXXV/249/06 Rady Gminy Gościno z dnia 9 lutego 2006 r. w 

sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gościno.  

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

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.  

1) wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości;

2) rodzaje i minimalną pojemnością urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów

komunalnych; 

3) częstotliwoś ć  i sposób pozbywania się  odpadów komunalnych i nieczystości

ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku

publicznego; 

4) maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów; 

5) inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami;

6) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe;

7) wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach

wyłączonych z produkcji rolniczej; 

8) wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej

przeprowadzania. 

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu

czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236 poz.2008 j.t. z późn. zm.); 

2) ustawie o odpadach - należy przez to rozumieć  ustawę z dnia z dnia 27 kwietnia

2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2007r. Nr 39 poz.251 j.t. z późn. zm.); 

3) ustawie o drogach publicznych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 marca

1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19 poz.115 j.t. z późn. zm.); 

4) ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków -

należy przez to rozumieć  ustawę  z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr 123

poz.858 j.t. z późn. zm.); 

5) Prawo wodne - należy przez to rozumieć  ustawę  z dnia 18 lipca 2001r. Prawo

wodne (Dz.U. z 2005r. Nr 239 poz.2019 j.t. z późn. zm.); 

6) Prawo ochrony środowiska - należy przez to rozumieć  ustawę z dnia 27 kwietnia

2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2008r. Nr 25 poz.150 j.t. z późn. zm.); 

7) ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - należy przez to

rozumieć ustawę o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca

2005 r. (Dz. U. 180 poz. 1495 z późn. zm.); 

8) ustawie o bateriach i akumulatorach – należy przez to rozumieć  ustawę z dnia 24

kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. 79 poz. 666), 

9) ustawie o ochronie zwierząt - należy przez to rozumieć  ustawę z dnia 21 sierpnia

1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003r. Nr 106 poz.1002 j.t. z późn. zm.); 

10) ustawie o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich - należy przez to

rozumieć ustawę z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.U.07.133.921 z późn. zm.); 

11) Prawo budowlane - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (Dz.U.06.156.1118 j.t. z późn. zm); 

12) nieruchomośc i  - 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; 

13) właścicielu nieruchomośc i  - należy przez to rozumieć  właściciela, a także

współwłaściciela, użytkowników wieczystych, jednostkę  organizacyjną  i osobę

posiadającą  nieruchomość  w zarządzie lub użytkowaniu, a także inny podmiot

władający nieruchomością,  również  wykonawcę  robót budowlanych oraz

przedsiębiorstwo komunikacji dla przystanków i dworców, a także osobę

sprawującą zarząd nad nieruchomością wspólną w rozumieniu przepisów ustawy z

dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 j.t. z

późn. zm.) lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany; 

14) umowach - należy przez to rozumieć  umowy, rozumiane zgodnie z treścią art. 6

ust. 1 ustawy, podpisane z podmiotem uprawnionym przez właścicieli

nieruchomości; 

15) górnych stawkach opłat - należy przez to rozumieć  zgodne z treścią art. 6 ust. 2

ustawy górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi,

podmiotów uprawnionych, w zakresie pozbywania się  zebranych na terenie

nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych; 

16) Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (dalej: KPGO) - należy rozumieć przez to

dokument przyjęty przez Radę Ministrów zgodnie z treścią art. 14 ust. 4 ustawy z

dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.07.39.251 j.t. z późn. zm.) i ogłoszony

w Monitorze Polskim z 2006r., Nr 90 poz.946 z dnia 29 grudnia 2006r., 

17) stawkach opłat  - należy rozumieć  przez to wysokość  opłat uiszczanych przez

właściciela nieruchomości, podmiotowi uprawnionemu za odbiór odpadów

komunalnych, przeliczonych na jedną zamieszkałą osobę w skali roku i miesiąca,

których wysokość skalkulowana jest z uwzględnieniem: ilości wytwarzanych przez

jedną  osobę  odpadów, kosztów ich odbioru, transportu, selekcji, odzysku,

recyklingu, kompostowania, składowania, spalania i innych form unieszkodliwiania

odpadów, nie wyłączając kosztów budowy instalacji, urządzeń i obiektów, kosztów

ich eksploatacji, zamknięcia, likwidacji, rekultywacji, monitoringu, dozorowania

oraz ewentualnych odszkodowań  wynikłych faktu realizacji obiektu lub kosztów

zabezpieczenia roszczeń; podmiot uprawniony zobowiązany jest do pomniejszania

stawek opłat o wpływy uzyskiwane z opłat produktowych z wojewódzkiego funduszu

ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wpływy uzyskane na mocy umów

podpisanych z organizacjami odzysku, wpływy uzyskane ze sprzedaży niektórych

surowców wtórnych oraz wpływy uzyskane od samorządu z tytułu dopłat do

selektywnej zbiórki i odbioru; ilość odpadów wytwarzanych w przeciągu roku przez

jedną osobę; 

18) zniżkach w opłatach - należy przez to rozumieć,  zgodne z treścią  art. 6 ust. 4

ustawy, zniżki, w stosunku do górnych stawek opłat, udzielane w roku następnym,

właścicielom nieruchomości, w zamian za zebrane i odebrane odpady w sposób

selektywny w roku poprzednim; wielkoś ć  zniżek określa rada gminy w drodze

uchwały; 

19) poziomach selekcji - należy przez to rozumieć,  ilość  - zgodnie z docelowymi

zapisami KPGO - odbieranych od jednej osoby następujących odpadów: 

a) organicznych w roku 2010 – 23,5kg z tendencją  spadkową  o 5% w latach

następnych 

b) opakowań  z papierem, tekturą  tekstyliami i metalami w roku 2010 – 25,5kg bez

zmian w latach następnych. 

c) odpadów wielkogabarytowych rocznie na poziomie 20kg.

d) odpadów budowlanych w roku 2010 -85kg i w 2015r. – 103kg.

e) odpadów niebezpiecznych rocznie do poziomu 3 kg.

20) odpadach komunalnych - należy przez to rozumieć  odpady powstające w

gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów

niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na

swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach

domowych; 

21) odpadach wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć  jeden ze strumieni

odpadów komunalnych wymienionych w KPGO, charakteryzujący się tym, że jego

składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę,  nie mogą  być  umieszczone w

typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych; 

22) odpadach ulegających biodegradacji - należy przez to rozumieć  odpady, które

ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów; 

23) odpadach zielonych - należy przez to rozumieć  frakcję  odpadów ulegających

biodegradacji, powstających w wyniku pielęgnacji i uprawy ogrodów i terenów

zielonych; 

24) odpadach opakowaniowych - należy przez to rozumieć  opakowania z papieru i

tektury, opakowania wielomateriałowe, opakowania z tworzyw sztucznych,

opakowania ze szkła, opakowania z blachy stalowej i opakowania z aluminium,

wymienione w KPGO pośród 18 strumieni składających się na odpady komunalne; 

25) odpadach budowlanych - rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzących z

remontów i budów wymienioną w KPGO pośród 18 strumieni składających się na

odpady komunalne; 

26) odpadach niebezpiecznych - rozumie się  przez to  f rakc ję  odpadów

niebezpiecznych w rozumieniu ustawy o odpadach, wymienioną w KPGO pośród

18 strumieni składających się  na odpady komunalne, a więc np.: baterie,

akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do

impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków,

opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach, opakowania po aerozolach,

zużyte opatrunki; 

27) sprzęcie (elektrycznym i elektronicznym) - należy przez to rozumieć  zgodnie z

ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca 2005 r.

(Dz. U. 180 poz. 1495 z późn. zm.) urządzenia, których prawidłowe działanie jest

uzależn i o n e  o d  d o pły w u  p rądu e lekt rycznego lub od obecnośc i   pó l

elektromagnetycznych oraz mogące służyć do wytwarzania, przesyłu lub pomiaru

prądu elektrycznego lub pól elektromagnetycznych i zaprojektowane do użytku

przy napięciu elektrycznym nieprzekraczającym 1.000 V dla prądu zmiennego

oraz 1.500 V dla prądu stałego, zaliczone do grup sprzętu określonych w

załączniku nr 1 do ustawy; 

28) nieczystościach ciekły c h  - należy przez to rozumieć   ścieki gromadzone

przejściowo w zbiornikach bezodpływowych; 

29) zbiornikach bezodpływowych - należy przez to rozumieć  instalacje i urządzenia

przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstania; 

30) stacjach zlewnych - należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia zlokalizowane

przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków służące do

przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych po-jazdami asenizacyjnymi z

miejsc gromadzenia; 

31) miejscu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych należy przez to

rozumieć zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o odpadach instalację służącą do odzysku

lub unieszkodliwiania w najnowszej technologii, położoną  najbliżej miejsca

wytwarzania odpadów, na obszarze tego województwa, na którym zostały

wytworzone; 

32) podmiotach uprawnionych - należy przez to rozumieć  przedsiębiorstwa będące

gminnymi jednostkami organizacyjnymi lub podmiotami posiadającymi wydane

przez Wójta Gminy, organ wykonawczy jednostki pomocniczej lub organ jednostki

albo podmiotu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

samorządzie gminnym, ważne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie: 

a) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

b) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

c) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

d) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni

zwłok zwierzęcych i ich części; 

33) zabudowie wielorodzinnej - należy przez to rozumieć  zabudowę  budynkami

wielomieszkaniowymi i wielolokalowymi; 

34) chowie zwierząt  - rozumie się  przez to wszelkie formy posiadania zwierząt

gospodarskich bez względu na tytuł  prawny oraz sposób ich utrzymywania i

użytkowania; 

35) zwierzętach domowych - rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające

wraz z  człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu,

utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza w rozumieniu ustawy

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003r. Nr 106 poz.1002 j.t.

z późn. zm.); 

36) zwierzętach gospodarskich - rozumie się przez to zwierzęta utrzymywane w celach

hodowlanych i produkcyjnych; 

37) 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. 

1) wyposażenie nieruchomości w opisane w Rozdziale III urządzenia, służące do

zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim

stanie sanitarnym, porządkowym, technicznym i okresowe dokonywanie dezynfekcji

tych urządzeń; 

2) utrzymywanie w należytym stanie sanitarnym altan oraz innych pomieszczeń,

mieszczących urządzenia na odpady; 

3) prowadzenie w opisanym w § 5. ust. 9 zakresie selektywnego zbierania i

przekazywania do odbioru poszczególnych strumieni odpadów komunalnych; 

4) przekazanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych

podmiotowi uprawnionemu do odbioru; 

5) selektywne zbieranie odpadów innych niż  komunalne, powstających na terenie

nieruchomości w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej, np. medycznych,

weterynaryjnych, i postępowanie z nimi zgodnie z zasadami przewidzianymi w

ustawie o odpadach; 

6) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości odpadów budowlanych i resztek

materiałów budowlanych, powstałych w wyniku remontu i modernizacji lokali i

budynków do specjalnie do tego celu przeznaczonych kontenerów ustawianych

przez uprawnione podmioty na zlecenie właściciela nieruchomości; 

7) bezwzględne przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej

lub, w przypadku, gdy budowa sieci jest technicznie lub ekonomicznie

nieuzasadniona, a fakt ten ma swoje odzwierciedlenie w studium uwarunkowań  i

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowym planie

zagospodarowania przestrzennego, o ile taki został opracowany oraz w wieloletnim

planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,

wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nie-czystości ciekłych lub

przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w

przepisach odrębnych; 

8) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych;

9) utrzymywanie w prawidłowym stanie technicznym posiadanego uzbrojenia

technicznego tj. przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

udrażnianie rynien, rur spustowych łącznie z koszem do czyszczenia i rewizją; 

10) oddzielne gromadzenie ścieków bytowych, gnojówki i gnojowicy;

11) utrzymywanie w prawidłowym stanie technicznym, odmulanie i wykaszanie rowów

odwadniających istniejących przy drogach,  torach i  na terenie innych

nieruchomości będących własnością danego podmiotu; 

12) utrzymywanie czystości na przystankach, torowiskach, w przepustach, i przy

przejściach, pod mostami itp.; 

13) uprzątanie z powierzchni nieruchomości i z wnętrza budynków każdej substancji

lub przedmiotu należących do jednej z kategorii określonych w załączniku nr 1 do

ustawy o odpadach, których posiadacz pozbywa się,  zamierza się pozbyć  lub do

ich pozbycia się jest obowiązany i przekazywanie ich podmiotowi uprawnionemu; 

14) likwidowanie śliskości w okresie mrozów i opadów śnieżnych w miejscach

użyteczności publicznej i chodnikach przy użyc iu  środków wymienionych w

Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. Dz. U. Nr 230,

poz. 1960 w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą  być

używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach; 

15) usuwanie nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych części nieruchomości

użyteczności publicznej; 

16) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wyłącznie w miejscach

dozwolonych, a więc: 

a) na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego tylko pod warunkiem,

że powstając e  ścieki odprowadzane są  do kanalizacji sanitarnej na warunkach

określonych przez zarządcę tej kanalizacji lub gromadzone w sposób umożliwiający

ich usunięcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w

szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników

wodnych lub do ziemi, 

b) na terenach służących  do  użytku publicznego tylko w miejscach do tego

przygotowanych i specjalnie oznaczonych; 

17) naprawy, drobne, a więc wymiana kół,  świec zapłonowych, żarówek, uzupełnianie

płynów, regulacje, pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi,

na terenie nieruchomości tylko za zgodą właściciela nieruchomości i tylko wtedy,

gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są

gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami o

utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 

18) stosowanie się  właścicieli zwierząt domowych i gospodarskich do przepisów

rozdziałów VII i VIII niniejszego Regulaminu. 

1) stosowania i składowania środków chemicznych dla usunięc i a  śniegu i lodu,

szkodliwych dla środowiska, a w szczególności dla terenów zieleni oraz zadrzewień;

ponadto obowiązuje całkowity zakaz stosowania środków chemicznych w pobliżu

pomników przyrody i parków wiejskich; 

2) zgarniania śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię;

3) wyprowadzania psów lub innych zwierząt do obiektów użytku publicznego, placówek

handlowych lub gastronomicznych i na teren plaży jeziornej, jeżeli zakaz taki wynika

z wyraźnego oznakowania dokonanego przez właściciela nieruchomości lub podmiot

zarządzający (placówką lub obiektem lub terenem); 

4) zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt;

5) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami

zlewnymi; 

6) indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli

nieruchomości; 

7) wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów,

nieczystości ciekłych i wód opadowych spływających z powierzchni dachów,

podjazdów, itp.; 

8) wprowadzania ścieków bytowych i przemysłowych do urządzeń  sieci kanalizacji

deszczowej a także wprowadzania ścieków deszczowych i wód drenażowych do

kanalizacji sanitarnej oraz wprowadzania do wszystkich urządzeń  kanalizacyjnych

odpadów stałych, czego konsekwencją  jest zmniejszanie przepustowości kanałów

odpadów płynnych niemieszających się z wodą, substancji palnych i wybuchowych,

substancji żrących, od-padów z hodowli zwierząt  o raz  ścieków zawierających

drobnoustroje chorobotwórcze - zgodnie z ustawą  o zbiorowym zaopatrzeniu w

wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków; 

1) powinny być  wyposażone w szczelne pokrywy zabezpieczające gromadzone

odpady przed dostępem zwierząt oraz opadów atmosferycznych; 

2) nie powinny powodować uciążliwego hałasu w trakcie ich wytaczania i opróżniania.

1) kosze uliczne o pojemności od 10 do 50 I;

2) pojemniki na odpady o pojemności od 110 I, 120 I, 240 I, 1100 I, KP7-7000 I;

3) worki w sytuacji, gdy warunki atmosferyczne uniemożliwiają  dojazd pojazdów

podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów; 

4) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań  ze szkła, opakowań  z

tworzyw sztucznych, zmieszanych odpadów opakowaniowych o pojemności 1000 I

do 2500 I oraz KP7 - na odpady wielkogabarytowe; 

5) kontenery przeznaczone na odpady budowlane KP-7;

6) kosze na psie odchody.

1) odpady kuchenne ulegające biodegradacji: obecny system gospodarowania

odpadami komunalnymi przy wykorzystaniu istniejącego miejsca odzysku i

unieszkodliwiania zapewnia ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji.

Dopuszcza się  łączne zbieranie odpadów biodegradowalnych ze zmieszanymi

niesegregowanymi odpadami komunalnymi; 

2) odpady opakowaniowe: – w zabudowie jednorodzinnej - składane są do worków na

opakowania, dostarczonych przez podmiot uprawniony i przekazywane w ramach

zawiązanej umowy; odbiór raz w miesiącu, – w zabudowie wielorodzinnej - składane

są  do worków, dostarczonych przez podmiot uprawniony i przekazywane na

bieżąco do Gminnej Zbiornicy Odpadów (GZO), gdy właściciel nieruchomości

podpisał  odrębną  umowę  z podmiotem uprawnionym. Gdy właściciel umowy nie

podpisał,  odpady składane są  do odrębnego pojemnika, w który zarządca

nieruchomości ją wyposażył; odbiór dwa razy w miesiącu; 

3) odpady tekstylne i obuwie zaleca się  gromadzić  do istniejących w przestrzeni

wiejskiej specjalnych pojemnikach ustawionych na terenie osiedli mieszkaniowych

zabudowy wielorodzinnej oraz przy obiektach handlowych; odbiór raz w miesiącu; 

4) sprzęt elektryczny i elektroniczny; zabrania się  umieszczania zużytego sprzętu

łącznie z innymi odpadami; należy organizować  odbiór w oparciu o indywidualne

umowy z podmiotem uprawnionym - w przypadku zabudowy wielorodzinnej,

natomiast w przypadku zabudowy jednorodzinnej należy gromadzić  w

zorganizowanych przez gminę  punktach zbiórki odpadów wielkogabarytowych i

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ponadto zgodnie z art. 42 ustawy

o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym obowiązek odbierania zużytego

sprzętu ciąży na sprzedawcach; 

5) odpady niebezpieczne: – w zabudowie jednorodzinnej zbieranie w odpowiednich do

tego opakowaniach, dostarczonych przez podmiot uprawniony i przekazywane jemu

zgodnie z podpisaną umową;  odbiór raz w miesiącu, – w zabudowie wielorodzinnej

zbieranie w odpowiednich do tego opakowaniach, dostarczonych przez podmiot

uprawniony i przekazywanie uprawnionemu podmiotowi, z którym wytwórca podpisał

odrębną  umowę.  Gdy właściciel umowy nie podpisał,  odpady składane są  do

odrębnego pojemnika, w który zarządca nieruchomości ją wyposażył;  odbiór raz w

miesiącu. Zgodnie z zapisami w planie gospodarki odpadami należy zbierać  do

pojemników rozmieszczonych w: placówkach sprzedaży detalicznej artykułów i

sprzętu gospodarstwa domowego oraz artykułów radiowo-telewizyjnych, placówkach

sprzedaży detalicznej sprzętu oświetleniowego, (zgodnie z art. 42 ustawy o zużytym

sprzęcie elektrycznym i elektronicznym obowiązek odbierania zużytego sprzętu

ciąży na sprzedawcach), w aptekach, szkołach, placówkach sprzedaży detalicznej

paliw płynnych i gazowych, warsztatach samochodowych, punktach wymiany oleju;

zgodnie z ustawą o bateriach i akumulatorach zabrania się umieszczania zużytych

baterii i zużytych akumulatorów razem z innymi odpadami; 

6) odpady wielkogabarytowe; zabrania się umieszczania odpadów wielkogabarytowych

z innymi odpadami; należy organizować odbiór w oparciu o indywidualne umowy z

podmiotem uprawnionym - w przypadku zabudowy wielorodzinnej, natomiast w

przypadku zabudowy jednorodzinnej należy gromadzić  w zorganizowanych przez

gminę  punktach zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu

elektrycznego i elektroniczne-go lub na zgłoszenie, w oparciu o zawarte umowy z

podmiotem uprawnionym; 

7) odpady budowlane są  składane do kontenera otwartego dostarczonego przez

podmiot uprawniony, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu podmiotu

uprawnionego, na miejscu nie utrudniającym korzystania z nieruchomości; odbiór

na zgłoszenie indywidualne. 

1) gmina i prowadzący handlową działalność gospodarczą są zobowiązani ustawić  w

miejscach publicznych, przed sklepami itp., pojemniki przeznaczone na selektywną

zbiórkę  odpadów z zakresu prowadzonej działalności, Pojemniki przeznaczone do

zbiórki selektywnej odpadów w systemie ogólnodostępnym, muszą  posiadać

odpowiednie wyraźne oznaczenia, na jaki surowiec wtórny są przeznaczone. Nowo

dostawiane pojemniki powinny być  dostosowane pod względem wizualnym i

objętościowym do istniejących w najbliższym otoczeniu. Pod względem systemu

odbioru tych odpadów należy pojemniki dostosować do systemu posiadanego przez

firmę, która świadczy odbiór tych odpadów; 

2) miejsca publiczne takie jak drogi publiczne, ciągi handlowo-usługowe, przystanki

komunikacji, parki są  przez właścicieli nieruchomości lub przedsiębiorców

użytkujących tereny komunikacji publicznej obowiązkowo wyposażo n e  w

zamocowane na stałe kosze uliczne, zgodnie z następującymi zasadami: –

rozmieszczenie musi uwzględniać natężenie ruchu ulicznego na drogach, – muszą

być  wykonane z materiałów odpornych na palenie, – wielkoś ć  koszy ulicznych

została określona w § 5 ust. 7 pkt 1, 

3) organizatorzy imprezy masowej są zobowiązani do wyposażenia miejsca, na którym

ona się odbywa, w jeden pojemnik o pojemności 120 I na 20 osób uczestniczących

w imprezie oraz w szalety przenośne w liczbie jeden szalet na 200 osób

uczestniczących w imprezie, organizatorzy są zobowiązani przed imprezą zawrzeć

umowy z podmiotami uprawnionymi posiadającymi aktualne zezwolenie na odbiór i

transport odpadów, celem wyposażenia w kosze i szalety oraz ich opróżnienie i

uprzątnięcie w czasie nie dłuższym niż 12 godzin po zakończeniu imprezy. 

1) opakowania z papieru i tektury – w pojemnikach koloru niebieskiego,

2) opakowania ze szkła – w urządzeniach pojemnikach zielonego,

3) opakowania z tworzyw sztucznych, wielkomateriałowe lub z metali – w pojemnikach

koloru żółtego, 

4) opakowania ulegające biodegradacji – w pojemnikach koloru brązowego,

5) odpady niesegregowane – w pojemnikach z logo odbiorcy,

6) odpady niebezpieczne; baterie i akumulatory - w pojemnikach koloru czerwonego,

Postanowienia niniejszego ustępu nie naruszają  postanowień  §  5  us t .   8   i   9

niniejszego regulaminu. 

§   7 .Zasady rozmieszczania urządzeń  przeznaczonych do zbierania odpadów i

gromadzenia nieczystości płynnych:  

1) podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy

uwzględniać przepisy § 22 i § 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.); 

2) na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi

odpadami należy ustawiać  w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników

podmiotu uprawnionego bez konieczności otwierania wejśc i a  n a  t e r e n

nieruchomośc i  l ub ,  gdy  tak ie j  możliwośc i  n i e  m a ,  n a l eży udostępnić  je

przedsiębiorstwu wywozowemu w dniu odbioru, dopuszcza się także wjazd na teren

nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów

zgromadzonych w pojemnikach; 

3) zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą

być  zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego

podmiotu uprawnionego w celu ich opróżnienia. 

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

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) do pojemników na opakowania szklane zabrania się  wrzucać:  – ceramikę

(porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki), – lustra, – szklane opakowania

farmaceutyczne i chemiczne z pozostałościami zawartośc i ,  – szkło budowlane

(szyby okienne, szkło zbrojone), szyby samochodowe; 

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

zabrudzone tworzywa sztuczne pochodzenia medycznego, – opakowania i butelki

po olejach i smarach, puszki i pojemniki po farbach i lakierach, – opakowania po

środkach chwasto- i owadobójczych; 

4) zabrania się  odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z

obornika do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe; 

5) zabrania się  gromadzenia w zbiornikach bezodpływowych nieczyszczonych

ścieków poprodukcyjnych, ścieków zawierających ropopochodne oraz płynnych

odpadów kuchennych z zakładów zbiorowego żywienia. 

a) w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz w tygodniu,

b) niezależn i e  o d  c zęstotliwośc i   op różniania pojemników i koszy ulicznych

zarządzający obszarem mają  obowiązek nie dopuścić  do przepełnienia koszy

ulicznych i wysypywania odpadów na ziemię; 

c) usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa się według potrzeb jednak nie

rzadziej niż raz w tygodniu; 

d) właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani

opróżniać je z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia i

wylewania na powierzchnię  terenu oraz zagniwania nagromadzonych w nich

ścieków; przyjmuje się,  że pojemnoś ć  zbiorników powinna wystarczyć  na

opróżnianie ich nie częściej niż raz w tygodniu; 

e) właściciele punktów handlowych i usługowych zlokalizowanych poza budynkami są

zobowiązani usuwać odpady codziennie; 

f) organizatorzy imprez masowych zobowiązani są  usuwać  odpady i opróżniać

przenośne toalety oraz usuwać  je w czasie nie dłuższym niż  12 godzin po

zakończeniu imprezy. 

a) do 31 grudnia 2010 r. do nie więcej niż  75% wagowo całkowitej masy odpadów

ulegających biodegradacji, 

b) do 31 grudnia 2013 r. do nie więcej niż 50%,

c) do 31 grudnia 2020 r. do nie więcej niż 35%, w stosunku do masy tych odpadów

wytworzonych w roku 1995, będą  to następujące i lośc i  w  gmin ie :  – 115

kg/osobę/rok w roku 2010, – 76 kg/osobę/rok w roku 2013, – 53 kg/osobę/rok w

roku 2020, przy czym ilość odpadów biodegradowalnych wytworzonych w 1995 r. w

Polsce wg KPGO to 4.380,8 tys. Mg, a w województwie zachodniopomorskim 209,9

tys. Mg. 

a) opakowaniowych,

b) wielkogabarytowych,

c) budowlanych,

d) niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych.

1) w odniesieniu do psów:

a) wyposażenia psa w obrożę,  a w przypadku ras uznawanych za agresywne –

również w kaganiec, 

b) prowadzenie psa na uwięzi a psa rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób

zagrażającego otoczeniu - na uwięzi i w nałożonym kagańcu, 

c) zwolnienie przez właściciela nieruchomośc i  psów ze smyczy na  teren ie

nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w

sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób

trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem, 

2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:

a) stały i skuteczny dozór,

b) niewprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem

obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp.,

postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzy-stających z pomocy psów-

przewodników, 

c) niewprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla

dzieci, plaż,  kąpielisk oraz tereny objęte zakazem na podstawie odrębnych uchwał

rady gminy, 

d) zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach

zielonych do tego prze-znaczonych i specjalnie oznakowanych, w sytuacji, gdy

właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy

ono psów ras uznanych za agresywne, 

e) 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, należy umieszczać  w specjalnie

przygotowanych do tego celu koszach lub jeśli one nie występują w pobliżu mogą

być  deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów;

postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z  psów

przewodników, 

f) niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe,

g) właściwe traktowanie zwierząt domowych zgodnie z art. 5, art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o

ochronie zwierząt, 

h) zgłaszanie do schroniska, faktu zauważenia bezdomnego psa lub zwierzęcia

podejrzanego o wściekliznę; 

3) hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są  spełniać  wymogi ustanowione dla

hodujących zwierzęta gospodarskie na obszarach wyłączonych spod zabudowy; 

4) postanowienia pkt 2 dotyczą  także zwierząt nieudomowionych, utrzymywanych w

charakterze zwierząt domowych. 

1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt

spełniających wymogi Prawa budowlanego; 

2) wszelka uciążliwoś ć  hodowli dla środowiska, w tym emisje będące jej skutkiem

zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona. 

1) przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych;

2) gromadzić  i usuwać  nieczystości, które nie są  obornikiem i gnojówką,  w sposób

przewidziany dla ścieków; 

3) składować  obornik w odległości co najmniej 10 m od linii rozgraniczającej drogi

publicznej, na terenie płaskim wyposażonym w płyty gnojowe w terminie określonym

ustawą,  tak by odcieki  nie mogły przedostawać  się  na teren sąsiednich

nieruchomości; 

4) przeprowadzać  deratyzację  pomieszczeń,  w których prowadzona jest hodowla

zwierząt ,  dwa razy do roku wiosną  i jesienią,  realizowaną  przez podmiot

uprawniony; 

5) pszczoły trzymać  w ulach, ustawionych na obrzeżach w odległości, co najmniej 30

m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły

nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich; w przypadku

gdy ule posadowione są  na nieruchomości stanowiącej współwłasność,  stosunki

pomiędzy współwłaścicielami regulują przepisy ustawy kodeks cywilny. 

1) propagowanie działań mieszkańców Gminy na rzecz ekologii;

2) wydawanie podmiotom gospodarczym zezwoleń na działalność usługową w zakresie

odbierania od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych stały c h  i

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych; 

3) bieżącą kontrolę realizacji przepisów ustawy oraz niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy 

 

 

 

Barbara Koleśnikow 
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UCHWAŁA NR LII/317/10  

RADY GMINY W GOŚCINIE  

z dnia 25 czerwca 2010 r.  

 

w sprawie regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Gościno 

 

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

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591, t.j. 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, 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 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, 

poz. 142, Nr 28 poz. 146) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z 2006r. Nr 144, 

poz. 1042, z 2008r. Nr 223, poz. 1464, z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 79 , poz. 666, Nr 92 

poz. 753, Nr 215, poz. 1664, z 2010r. Nr 47 poz. 278), Rada Gminy Gościno uchwala 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gościno, zwany dalej 

regulaminem, o następującej treści: 

T Y T UŁ  1 .  R E G U L A M I N  U T R Z Y M A N I A  C Z Y S T OŚ C I  I  

P O R ZĄ D K U   

R o z d z i ał  1  

Postanowienia ogólne  

§   1 .  1. Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, mieszkańców oraz osoby 

przebywające czasowo na terenie Gminy Gościno.  

2. Określa się  szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

Gościno a przede wszystkim:  

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:  

R o z d z i ał  2  

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości  

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

nieruchomości poprzez:  

2. Na terenie budowy wykonywanie obowiązków właściciela nieruchomości należy do 

wykonawcy robót budowlanych.  

3. Na terenie wydzielonych krawężnikiem oraz na przystankach komunikacyjnych 

obowiązki uprzątnięcia i pozbycia się  błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń, 

należą do przedsiębiorców użytkujących tereny służące komunikacji publicznej.  

4. Na drogach publicznych obowiązki utrzymania czystości i porządku, a także zbieranie 

i pozbywanie się  odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych 

oraz utrzymanie tych urządzeń  w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i 

technicznym, pozbywanie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych 

z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej należy do 

zarządcy drogi.  

5. Uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, 

jeżeli zarząd drogi pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów na takim 

chodniku, należą do zarządcy drogi.  

6. Na terenach pozostałych obowiązki utrzymania czystości i porządku należą do gminy, 

do obowiązków gminy należy także uprzątnięcie i pozbycie się  błota, śniegu, lodu i 

innych zanieczyszczeń  z chodników, jeżeli gmina pobiera opłaty z tytułu postoju lub 

parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku oraz zbieranie i pozbycie się 

odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych umieszczonych na 

tym chodniku i utrzymanie tych urządzeń  w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym.  

§   4 .  Na terenie gminy, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, 

zabrania się:  

R o z d z i ał  3  

Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości oraz 

na drogach publicznych  

§ 5. 1. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie 

poprzez wyposażenie nieruchomości w pojemniki o odpowiedniej pojemności, 

uwzględniającej rodzaj zabudowy, działalność usługową i częstotliwość pozbywania się 

odpadów, według zasad opisanych w ust. 3.  

2. Pojemniki na odpady powinny być  ustawione w granicach nieruchomości, w miejscu 

dostępnym dla mieszkańców i jednostek wywozowych, na twardej i równej powierzchni, 

zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota, w sposób nie powodujący utrudnień i 

niedogodności dla sąsiadów; należy uwzględniać przepisy § 22 i § 23 Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 

z późn. zm.).  

3. Pojemniki do gromadzenia odpadów muszą  spełniać  techniczne wymogi 

bezpieczeństwa, higieny, ochrony środowiska uzgodnione z podmiotem wywożącym 

odpady; odpady gromadzone w inny sposób nie będą  wywożone; nie dotyczy to 

odpadów przestrzennych.  

4. Właściciel pojemnika odpowiada za utrzymanie go w odpowiednim stanie technicznym 

i sanitarnym.  

5. Pojemniki wymienione w ust. 8 pkt 2:  

6.  Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie 

przez dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale lub 

czasowo przebywających na jej terenie, w taki sposób by opróżnianie było konieczne 

nie częściej niż  raz w tygodniu bez dopuszczenia do przepełnienia; podobnie 

przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi zostać  dostosowana do ilości 

mieszkańców w sposób zapewniający uzyskanie stopnia ich oczyszczania określonego 

w przepisach odrębnych  

7. Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to:  

8. Odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić  w następujący 

sposób:  

§ 6. 1. Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych w miejscach i na drogach publicznych:  

2. Odpady należy gromadzić w pojemnikach:  

§   8 .  Ograniczenia wynikające z konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa i 

właściwej eksploatacji urządzeń  do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorników 

bezodpływowych:  

R o z d z i ał  4  

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości 

ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku 

publicznego  

§  9 .  1.  Właściciele nieruchomości  są  zobowiązani do zawarcia umów z podmiotem 

uprawnionym na odbiór odpadów komunalnych.  

2. Właściciele nieruchomości, które pomimo istniejącej w obrębie posesji sieci kanalizacji 

sanitarnej nie zostały podłączone do tej infrastruktury, zobowiązani są  dokonać 

przyłączenia po uprzednim uzyskaniu warunków technicznych przyłączenia do sieci w 

MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu. Powyższe nie dotyczy właścicieli, którzy wyposażyli 

nieruchomoś ć  w przydomową  oczyszczalnię   ścieków, której parametry i poziom 

oczyszczania odpowiada normom.  

3. Właściciele nieruchomości, które nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej, z uwagi 

na brak tego uzbrojenia, w tym rejonie, są  zobowiązani do podpisania z podmiotem 

uprawnionym, umowy na opróżnianie zbiornika bezodpływowego lub opróżnianie 

osadnika oczyszczalni przydomowej.  

4. Wymieniona wyżej umowa może  b yć  również  podpisana z inną  jednostką 

funkcjonującą w oparciu o ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w 

wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr 123 poz.858 j.t. z późn. 

zm.), jeżeli posiada ona stosowne zezwolenie.  

5. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych rozliczane jest w oparciu o wskazania 

przepływomierza zainstalowanego na stacji zlewnej ścieków dowożonych, gdy brak 

takiego licznika, stosujemy normy, które wynikają  z treści Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm 

zużycia wody (Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 70).  

6. Właściciele nieruchomości zużywający wodę na potrzeby gospodarstwa rolnego lub w 

związku z utrzymywaniem terenów zielonych m in. podlewania ogrodów i innych terenów 

zieleni, w związku z tym nieodprowadzający jej do zbiorników bezodpływowych, powinni 

zainstalować  odrębne liczniki do pomiaru zużycia wody na potrzeby bytowe, w 

przeciwnym razie będą rozliczani w oparciu o wyżej wymienione normy.  

7. Organizator imprezy masowej, nie później niż 30 dni przed planowanym terminem jej 

rozpoczęcia, jest zobowiązany wystąpić  z wnioskiem o opinię  do Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 marca 2009r. o 

bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009r. Nr 62 poz.504).  

§ 10 .  Ustala się  minimalną  częstotliwoś ć  usuwania odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości, zgodnie z umowami określonymi z przedsiębiorstwami:  

§ 11.  1. Odpady komunalne, selekcjonowane i nieselekcjonowane, są  odbierane od 

właścicieli nieruchomości zgodnie z podpisanymi umowami odbioru odpadów 

komunalnych w gminie, bądź na zgłoszenie.  

2. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany umieścić urządzenia wypełnione odpadami 

w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego bez 

konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie 

ma, należy je udostępnić  w dniu odbioru przedsiębiorcy wywozowemu, dopuszcza się 

także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru 

odpadów zgromadzonych w pojemnikach.  

3. Odpady wielkogabarytowe należy wystawić  na chodnik lub ulicę  przed wejściem na 

teren nieruchomości lub na miejsce wyznaczone przez zarządcę  do tego celu w 

zabudowie wielorodzinnej w oparciu o umowę  podpisaną  z podmiotem uprawnionym, 

natomiast w przypadku zabudowy jednorodzinnej należy gromadzić w zorganizowanych 

przez gminę  punktach zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego lub na zgłoszenie, w oparciu o umowę  z podmiotem 

uprawnionym.  

4. Odpady budowlane muszą być  złożone w udostępnionych przez podmiot uprawniony 

kontenerach, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu podmiotu uprawnionego oraz 

nie utrudniającym korzystania z nieruchomości lub wyznaczonym do tego celu przez 

zarządcę  w zabudowie wielorodzinnej Do odbierania tych odpadów można używać 

samochodów przystosowanych do przewozu kontenerów lub skrzyniowych, powinny one 

być przykryte, aby nie powodowały podczas transportu zanieczyszczenia i zaśmiecenia 

terenu.  

5. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na 

podstawie zamówienia właściciela nieruchomośc i ,  złożonego do podmiotu 

uprawnionego, z którym podpisał umowę,  zamówienie musi być zrealizowane w okresie 

36 godzin od zgłoszenia.  

6 .  C zęstotliwoś ć  opróżn i a n i a   z   o s adów  ściekowych zbiorników oczyszczalni 

przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji.  

7. Do odbierania odpadów komunalnych niesegregowanych należy używać samochodów 

specjalistycznych, a do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych - samochodów asenizacyjnych, pojazdy, o których mowa wyżej, 

winny być myte codziennie.  

8. Do odbierania odpadów należy  używać  samochodów specjalnie, w tym celu 

przystosowanych i wyposażonych ,  tak  aby  i ch  t ranspor t  n ie  powodował 

zanieczyszczenia i zaśmiecenia terenu.  

9. Zanieczyszczenia, jakie powstają  w wyniku załadunku i transportu odpadów oraz 

nieczystości płynnych pracownicy podmiotu uprawnionego mają obowiązek natychmiast 

usunąć.  

R o z d z i ał  5  

Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów oraz ilości odpadów 

wyselekcjonowanych, do których osiągnięcia zobowiązane są podmioty 

uprawnione  

§ 12. 1. Jednostki wywozowe prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, zobowiązani są  do ich przekazywania do 

miejsca najbliżej położonego od miejsca ich wytworzenia, w którym mogą być poddane 

odzyskowi lub unieszkodliwianiu, w instalacjach spełniających wymagania najlepszej 

dostępnej techniki lub technologu, o której mowa w art. 143 ustawy Prawo ochrony 

środowiska, ujętej w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami.  

2. System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy 

odpadów komunalnych ule-gających biodegradacji kierowanych do składowania:  

3. Obowiązek ten realizują przedsiębiorcy, którzy uzyskają zezwolenie na odbiór odpadów 

od mieszkańców.  

§ 13. Zgodnie z zapisami KPGO i treścią niniejszego Regulaminu, podmioty uprawnione 

są  zobowiązane w kolejnych latach wyselekcjonować  spośród odpadów komunalnych 

biodegradowalnych ilości odpadów podane w § 2 ust. 19.  

R o z d z i ał  6  

Inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami  

§ 14. 1. Gmina zapewnia objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem 

odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, a więc:  

2. Zakłada się zwiększenie ilości zbieranych odpadów metodą selektywną od turystów i 

wczasowiczów.  

3. Gmina podaje do publicznej wiadomości wymagania, jakie muszą  spełniać 

przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwoleń na odbiór odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości; w wymaganiach tych szczegółowo określa, w oparciu o 

niniejszy Regulamin, zasady selekcji odpadów przez właścicieli, zasady ich odbioru oraz 

dalszego postępowania z nimi przez przedsiębiorców.  

4. Gmina wydając zezwolenie na odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości, poprzez 

określenie szczegółowych zasad odbioru i postępowania, zobowiązuje przedsiębiorców 

do odbierania wszystkich odpadów zebranych selektywnie, w tym powstających w 

gospodarstwach domowych, odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów, odpadów budowlanych z 

remontów i odpadów niebezpiecznych.  

R o z d z i ał  7  

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę 

przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem 

terenów przeznaczonych do wspólnego użytku  

§   1 5 .  Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są  zobowiązane do zachowania 

bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub 

uciążliwością  dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do 

użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.  

§ 16. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:  

R o z d z i ał  8  

Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach 

wyłączonych z produkcji rolniczej  

§ 17. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych 

z produkcji rolniczej, oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego na funkcję inną niż rolnicza.  

2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie 

zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:  

3. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, 

zobowiązani są przestrzegać następujących zapisów:  

4. W przypadku wystąpienia konieczności przeniesienia kolonii pszczół  w miejsce 

spełniające wymagania o których mowa w ust. 3 pkt 5, należy dokonać  tego 

przeniesienia we właściwym czasie dostosowanym do stopnia wegetacji kolonii, w taki 

sposób aby zminimalizować ryzyko powstania szkody.  

R o z d z i ał  9  

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania  

§ 18. 1. Wprowadza się obowiązek przeprowadzenia akcji odszczurzania w miesiącach 

marzec i październik każdego roku na terenach nieruchomości.  

2. Obowiązkiem, o którym mowa w ust. 1 obarczeni są właściciele nieruchomości.  

3. W trakcie przeprowadzania deratyzacji obowiązuje zachowanie szczególnej 

ostrożności w obrębie miejsc wyłożenia środków zwalczających gryzonie.  

4. Obowiązkowej deratyzacji podlegają  wszystkie obiekty na terenie gminy: budynki 

mieszkalne, obiekty użyteczności publicznej, zabudowania gospodarcze, sklepy, 

warsztaty, ze szczególnym uwzględnieniem korytarzy piwnicznych, węzłów cieplnych, 

studni urządzeń kanalizacji sanitarnej itp.  

5. Deratyzacja powinna być  poprzedzona akcją sanitarno-porządkową,  mającą  na celu 

przegląd nieruchomości pod kątem jej niedostępności dla szczurów.  

6. Informacja o deratyzacji będzie podawana w formie obwieszczenia wójta gminy.  

R o z d z i ał  1 0 

Postanowienia końcowe  

§ 19. 1. Gmina Gościno tworzy odpowiednie warunki do utrzymania czystości i porządku 

poprzez:  

2. W przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązków, o których mowa w regulaminie 

Wójt Gminy wydaje decyzję  nakazującą  wykonanie ww. obowiązku. Decyzja, o której 

mowa w zdaniu poprzedzającym podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 

czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005r. Nr 229 

poz.1954 j.t.z późn. zm.).  

3. Właściciele nieruchomości i inne osoby nie wykonujące obowiązków określonych w 

regulaminie podlegają  karze grzywny. Postępowanie w sprawach, o których mowa w 

zdaniu poprzedzającym toczy się  według przepisów postępowania w sprawach o 

wykroczenie.  

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gościno.  

§ 21. Traci moc uchwała Nr XXXV/249/06 Rady Gminy Gościno z dnia 9 lutego 2006 r. w 

sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gościno.  

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

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.  

1) wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości;

2) rodzaje i minimalną pojemnością urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów

komunalnych; 

3) częstotliwoś ć  i sposób pozbywania się  odpadów komunalnych i nieczystości

ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku

publicznego; 

4) maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów; 

5) inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami;

6) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe;

7) wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach

wyłączonych z produkcji rolniczej; 

8) wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej

przeprowadzania. 

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu

czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236 poz.2008 j.t. z późn. zm.); 

2) ustawie o odpadach - należy przez to rozumieć  ustawę z dnia z dnia 27 kwietnia

2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2007r. Nr 39 poz.251 j.t. z późn. zm.); 

3) ustawie o drogach publicznych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 marca

1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19 poz.115 j.t. z późn. zm.); 

4) ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków -

należy przez to rozumieć  ustawę  z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr 123

poz.858 j.t. z późn. zm.); 

5) Prawo wodne - należy przez to rozumieć  ustawę  z dnia 18 lipca 2001r. Prawo

wodne (Dz.U. z 2005r. Nr 239 poz.2019 j.t. z późn. zm.); 

6) Prawo ochrony środowiska - należy przez to rozumieć  ustawę z dnia 27 kwietnia

2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2008r. Nr 25 poz.150 j.t. z późn. zm.); 

7) ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - należy przez to

rozumieć ustawę o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca

2005 r. (Dz. U. 180 poz. 1495 z późn. zm.); 

8) ustawie o bateriach i akumulatorach – należy przez to rozumieć  ustawę z dnia 24

kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. 79 poz. 666), 

9) ustawie o ochronie zwierząt - należy przez to rozumieć  ustawę z dnia 21 sierpnia

1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003r. Nr 106 poz.1002 j.t. z późn. zm.); 

10) ustawie o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich - należy przez to

rozumieć ustawę z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.U.07.133.921 z późn. zm.); 

11) Prawo budowlane - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (Dz.U.06.156.1118 j.t. z późn. zm); 

12) nieruchomośc i  - 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; 

13) właścicielu nieruchomośc i  - należy przez to rozumieć  właściciela, a także

współwłaściciela, użytkowników wieczystych, jednostkę  organizacyjną  i osobę

posiadającą  nieruchomość  w zarządzie lub użytkowaniu, a także inny podmiot

władający nieruchomością,  również  wykonawcę  robót budowlanych oraz

przedsiębiorstwo komunikacji dla przystanków i dworców, a także osobę

sprawującą zarząd nad nieruchomością wspólną w rozumieniu przepisów ustawy z

dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 j.t. z

późn. zm.) lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany; 

14) umowach - należy przez to rozumieć  umowy, rozumiane zgodnie z treścią art. 6

ust. 1 ustawy, podpisane z podmiotem uprawnionym przez właścicieli

nieruchomości; 

15) górnych stawkach opłat - należy przez to rozumieć  zgodne z treścią art. 6 ust. 2

ustawy górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi,

podmiotów uprawnionych, w zakresie pozbywania się  zebranych na terenie

nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych; 

16) Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (dalej: KPGO) - należy rozumieć przez to

dokument przyjęty przez Radę Ministrów zgodnie z treścią art. 14 ust. 4 ustawy z

dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.07.39.251 j.t. z późn. zm.) i ogłoszony

w Monitorze Polskim z 2006r., Nr 90 poz.946 z dnia 29 grudnia 2006r., 

17) stawkach opłat  - należy rozumieć  przez to wysokość  opłat uiszczanych przez

właściciela nieruchomości, podmiotowi uprawnionemu za odbiór odpadów

komunalnych, przeliczonych na jedną zamieszkałą osobę w skali roku i miesiąca,

których wysokość skalkulowana jest z uwzględnieniem: ilości wytwarzanych przez

jedną  osobę  odpadów, kosztów ich odbioru, transportu, selekcji, odzysku,

recyklingu, kompostowania, składowania, spalania i innych form unieszkodliwiania

odpadów, nie wyłączając kosztów budowy instalacji, urządzeń i obiektów, kosztów

ich eksploatacji, zamknięcia, likwidacji, rekultywacji, monitoringu, dozorowania

oraz ewentualnych odszkodowań  wynikłych faktu realizacji obiektu lub kosztów

zabezpieczenia roszczeń; podmiot uprawniony zobowiązany jest do pomniejszania

stawek opłat o wpływy uzyskiwane z opłat produktowych z wojewódzkiego funduszu

ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wpływy uzyskane na mocy umów

podpisanych z organizacjami odzysku, wpływy uzyskane ze sprzedaży niektórych

surowców wtórnych oraz wpływy uzyskane od samorządu z tytułu dopłat do

selektywnej zbiórki i odbioru; ilość odpadów wytwarzanych w przeciągu roku przez

jedną osobę; 

18) zniżkach w opłatach - należy przez to rozumieć,  zgodne z treścią  art. 6 ust. 4

ustawy, zniżki, w stosunku do górnych stawek opłat, udzielane w roku następnym,

właścicielom nieruchomości, w zamian za zebrane i odebrane odpady w sposób

selektywny w roku poprzednim; wielkoś ć  zniżek określa rada gminy w drodze

uchwały; 

19) poziomach selekcji - należy przez to rozumieć,  ilość  - zgodnie z docelowymi

zapisami KPGO - odbieranych od jednej osoby następujących odpadów: 

a) organicznych w roku 2010 – 23,5kg z tendencją  spadkową  o 5% w latach

następnych 

b) opakowań  z papierem, tekturą  tekstyliami i metalami w roku 2010 – 25,5kg bez

zmian w latach następnych. 

c) odpadów wielkogabarytowych rocznie na poziomie 20kg.

d) odpadów budowlanych w roku 2010 -85kg i w 2015r. – 103kg.

e) odpadów niebezpiecznych rocznie do poziomu 3 kg.

20) odpadach komunalnych - należy przez to rozumieć  odpady powstające w

gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów

niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na

swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach

domowych; 

21) odpadach wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć  jeden ze strumieni

odpadów komunalnych wymienionych w KPGO, charakteryzujący się tym, że jego

składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę,  nie mogą  być  umieszczone w

typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych; 

22) odpadach ulegających biodegradacji - należy przez to rozumieć  odpady, które

ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów; 

23) odpadach zielonych - należy przez to rozumieć  frakcję  odpadów ulegających

biodegradacji, powstających w wyniku pielęgnacji i uprawy ogrodów i terenów

zielonych; 

24) odpadach opakowaniowych - należy przez to rozumieć  opakowania z papieru i

tektury, opakowania wielomateriałowe, opakowania z tworzyw sztucznych,

opakowania ze szkła, opakowania z blachy stalowej i opakowania z aluminium,

wymienione w KPGO pośród 18 strumieni składających się na odpady komunalne; 

25) odpadach budowlanych - rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzących z

remontów i budów wymienioną w KPGO pośród 18 strumieni składających się na

odpady komunalne; 

26) odpadach niebezpiecznych - rozumie się  przez to  f rakc ję  odpadów

niebezpiecznych w rozumieniu ustawy o odpadach, wymienioną w KPGO pośród

18 strumieni składających się  na odpady komunalne, a więc np.: baterie,

akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do

impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków,

opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach, opakowania po aerozolach,

zużyte opatrunki; 

27) sprzęcie (elektrycznym i elektronicznym) - należy przez to rozumieć  zgodnie z

ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca 2005 r.

(Dz. U. 180 poz. 1495 z późn. zm.) urządzenia, których prawidłowe działanie jest

uzależn i o n e  o d  d o pły w u  p rądu e lekt rycznego lub od obecnośc i   pó l

elektromagnetycznych oraz mogące służyć do wytwarzania, przesyłu lub pomiaru

prądu elektrycznego lub pól elektromagnetycznych i zaprojektowane do użytku

przy napięciu elektrycznym nieprzekraczającym 1.000 V dla prądu zmiennego

oraz 1.500 V dla prądu stałego, zaliczone do grup sprzętu określonych w

załączniku nr 1 do ustawy; 

28) nieczystościach ciekły c h  - należy przez to rozumieć   ścieki gromadzone

przejściowo w zbiornikach bezodpływowych; 

29) zbiornikach bezodpływowych - należy przez to rozumieć  instalacje i urządzenia

przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstania; 

30) stacjach zlewnych - należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia zlokalizowane

przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków służące do

przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych po-jazdami asenizacyjnymi z

miejsc gromadzenia; 

31) miejscu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych należy przez to

rozumieć zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o odpadach instalację służącą do odzysku

lub unieszkodliwiania w najnowszej technologii, położoną  najbliżej miejsca

wytwarzania odpadów, na obszarze tego województwa, na którym zostały

wytworzone; 

32) podmiotach uprawnionych - należy przez to rozumieć  przedsiębiorstwa będące

gminnymi jednostkami organizacyjnymi lub podmiotami posiadającymi wydane

przez Wójta Gminy, organ wykonawczy jednostki pomocniczej lub organ jednostki

albo podmiotu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

samorządzie gminnym, ważne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie: 

a) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

b) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

c) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

d) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni

zwłok zwierzęcych i ich części; 

33) zabudowie wielorodzinnej - należy przez to rozumieć  zabudowę  budynkami

wielomieszkaniowymi i wielolokalowymi; 

34) chowie zwierząt  - rozumie się  przez to wszelkie formy posiadania zwierząt

gospodarskich bez względu na tytuł  prawny oraz sposób ich utrzymywania i

użytkowania; 

35) zwierzętach domowych - rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające

wraz z  człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu,

utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza w rozumieniu ustawy

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003r. Nr 106 poz.1002 j.t.

z późn. zm.); 

36) zwierzętach gospodarskich - rozumie się przez to zwierzęta utrzymywane w celach

hodowlanych i produkcyjnych; 

37) 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. 

1) wyposażenie nieruchomości w opisane w Rozdziale III urządzenia, służące do

zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim

stanie sanitarnym, porządkowym, technicznym i okresowe dokonywanie dezynfekcji

tych urządzeń; 

2) utrzymywanie w należytym stanie sanitarnym altan oraz innych pomieszczeń,

mieszczących urządzenia na odpady; 

3) prowadzenie w opisanym w § 5. ust. 9 zakresie selektywnego zbierania i

przekazywania do odbioru poszczególnych strumieni odpadów komunalnych; 

4) przekazanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych

podmiotowi uprawnionemu do odbioru; 

5) selektywne zbieranie odpadów innych niż  komunalne, powstających na terenie

nieruchomości w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej, np. medycznych,

weterynaryjnych, i postępowanie z nimi zgodnie z zasadami przewidzianymi w

ustawie o odpadach; 

6) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości odpadów budowlanych i resztek

materiałów budowlanych, powstałych w wyniku remontu i modernizacji lokali i

budynków do specjalnie do tego celu przeznaczonych kontenerów ustawianych

przez uprawnione podmioty na zlecenie właściciela nieruchomości; 

7) bezwzględne przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej

lub, w przypadku, gdy budowa sieci jest technicznie lub ekonomicznie

nieuzasadniona, a fakt ten ma swoje odzwierciedlenie w studium uwarunkowań  i

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowym planie

zagospodarowania przestrzennego, o ile taki został opracowany oraz w wieloletnim

planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,

wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nie-czystości ciekłych lub

przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w

przepisach odrębnych; 

8) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych;

9) utrzymywanie w prawidłowym stanie technicznym posiadanego uzbrojenia

technicznego tj. przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

udrażnianie rynien, rur spustowych łącznie z koszem do czyszczenia i rewizją; 

10) oddzielne gromadzenie ścieków bytowych, gnojówki i gnojowicy;

11) utrzymywanie w prawidłowym stanie technicznym, odmulanie i wykaszanie rowów

odwadniających istniejących przy drogach,  torach i  na terenie innych

nieruchomości będących własnością danego podmiotu; 

12) utrzymywanie czystości na przystankach, torowiskach, w przepustach, i przy

przejściach, pod mostami itp.; 

13) uprzątanie z powierzchni nieruchomości i z wnętrza budynków każdej substancji

lub przedmiotu należących do jednej z kategorii określonych w załączniku nr 1 do

ustawy o odpadach, których posiadacz pozbywa się,  zamierza się pozbyć  lub do

ich pozbycia się jest obowiązany i przekazywanie ich podmiotowi uprawnionemu; 

14) likwidowanie śliskości w okresie mrozów i opadów śnieżnych w miejscach

użyteczności publicznej i chodnikach przy użyc iu  środków wymienionych w

Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. Dz. U. Nr 230,

poz. 1960 w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą  być

używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach; 

15) usuwanie nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych części nieruchomości

użyteczności publicznej; 

16) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wyłącznie w miejscach

dozwolonych, a więc: 

a) na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego tylko pod warunkiem,

że powstając e  ścieki odprowadzane są  do kanalizacji sanitarnej na warunkach

określonych przez zarządcę tej kanalizacji lub gromadzone w sposób umożliwiający

ich usunięcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w

szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników

wodnych lub do ziemi, 

b) na terenach służących  do  użytku publicznego tylko w miejscach do tego

przygotowanych i specjalnie oznaczonych; 

17) naprawy, drobne, a więc wymiana kół,  świec zapłonowych, żarówek, uzupełnianie

płynów, regulacje, pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi,

na terenie nieruchomości tylko za zgodą właściciela nieruchomości i tylko wtedy,

gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są

gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami o

utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 

18) stosowanie się  właścicieli zwierząt domowych i gospodarskich do przepisów

rozdziałów VII i VIII niniejszego Regulaminu. 

1) stosowania i składowania środków chemicznych dla usunięc i a  śniegu i lodu,

szkodliwych dla środowiska, a w szczególności dla terenów zieleni oraz zadrzewień;

ponadto obowiązuje całkowity zakaz stosowania środków chemicznych w pobliżu

pomników przyrody i parków wiejskich; 

2) zgarniania śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię;

3) wyprowadzania psów lub innych zwierząt do obiektów użytku publicznego, placówek

handlowych lub gastronomicznych i na teren plaży jeziornej, jeżeli zakaz taki wynika

z wyraźnego oznakowania dokonanego przez właściciela nieruchomości lub podmiot

zarządzający (placówką lub obiektem lub terenem); 

4) zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt;

5) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami

zlewnymi; 

6) indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli

nieruchomości; 

7) wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów,

nieczystości ciekłych i wód opadowych spływających z powierzchni dachów,

podjazdów, itp.; 

8) wprowadzania ścieków bytowych i przemysłowych do urządzeń  sieci kanalizacji

deszczowej a także wprowadzania ścieków deszczowych i wód drenażowych do

kanalizacji sanitarnej oraz wprowadzania do wszystkich urządzeń  kanalizacyjnych

odpadów stałych, czego konsekwencją  jest zmniejszanie przepustowości kanałów

odpadów płynnych niemieszających się z wodą, substancji palnych i wybuchowych,

substancji żrących, od-padów z hodowli zwierząt  o raz  ścieków zawierających

drobnoustroje chorobotwórcze - zgodnie z ustawą  o zbiorowym zaopatrzeniu w

wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków; 

1) powinny być  wyposażone w szczelne pokrywy zabezpieczające gromadzone

odpady przed dostępem zwierząt oraz opadów atmosferycznych; 

2) nie powinny powodować uciążliwego hałasu w trakcie ich wytaczania i opróżniania.

1) kosze uliczne o pojemności od 10 do 50 I;

2) pojemniki na odpady o pojemności od 110 I, 120 I, 240 I, 1100 I, KP7-7000 I;

3) worki w sytuacji, gdy warunki atmosferyczne uniemożliwiają  dojazd pojazdów

podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów; 

4) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań  ze szkła, opakowań  z

tworzyw sztucznych, zmieszanych odpadów opakowaniowych o pojemności 1000 I

do 2500 I oraz KP7 - na odpady wielkogabarytowe; 

5) kontenery przeznaczone na odpady budowlane KP-7;

6) kosze na psie odchody.

1) odpady kuchenne ulegające biodegradacji: obecny system gospodarowania

odpadami komunalnymi przy wykorzystaniu istniejącego miejsca odzysku i

unieszkodliwiania zapewnia ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji.

Dopuszcza się  łączne zbieranie odpadów biodegradowalnych ze zmieszanymi

niesegregowanymi odpadami komunalnymi; 

2) odpady opakowaniowe: – w zabudowie jednorodzinnej - składane są do worków na

opakowania, dostarczonych przez podmiot uprawniony i przekazywane w ramach

zawiązanej umowy; odbiór raz w miesiącu, – w zabudowie wielorodzinnej - składane

są  do worków, dostarczonych przez podmiot uprawniony i przekazywane na

bieżąco do Gminnej Zbiornicy Odpadów (GZO), gdy właściciel nieruchomości

podpisał  odrębną  umowę  z podmiotem uprawnionym. Gdy właściciel umowy nie

podpisał,  odpady składane są  do odrębnego pojemnika, w który zarządca

nieruchomości ją wyposażył; odbiór dwa razy w miesiącu; 

3) odpady tekstylne i obuwie zaleca się  gromadzić  do istniejących w przestrzeni

wiejskiej specjalnych pojemnikach ustawionych na terenie osiedli mieszkaniowych

zabudowy wielorodzinnej oraz przy obiektach handlowych; odbiór raz w miesiącu; 

4) sprzęt elektryczny i elektroniczny; zabrania się  umieszczania zużytego sprzętu

łącznie z innymi odpadami; należy organizować  odbiór w oparciu o indywidualne

umowy z podmiotem uprawnionym - w przypadku zabudowy wielorodzinnej,

natomiast w przypadku zabudowy jednorodzinnej należy gromadzić  w

zorganizowanych przez gminę  punktach zbiórki odpadów wielkogabarytowych i

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ponadto zgodnie z art. 42 ustawy

o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym obowiązek odbierania zużytego

sprzętu ciąży na sprzedawcach; 

5) odpady niebezpieczne: – w zabudowie jednorodzinnej zbieranie w odpowiednich do

tego opakowaniach, dostarczonych przez podmiot uprawniony i przekazywane jemu

zgodnie z podpisaną umową;  odbiór raz w miesiącu, – w zabudowie wielorodzinnej

zbieranie w odpowiednich do tego opakowaniach, dostarczonych przez podmiot

uprawniony i przekazywanie uprawnionemu podmiotowi, z którym wytwórca podpisał

odrębną  umowę.  Gdy właściciel umowy nie podpisał,  odpady składane są  do

odrębnego pojemnika, w który zarządca nieruchomości ją wyposażył;  odbiór raz w

miesiącu. Zgodnie z zapisami w planie gospodarki odpadami należy zbierać  do

pojemników rozmieszczonych w: placówkach sprzedaży detalicznej artykułów i

sprzętu gospodarstwa domowego oraz artykułów radiowo-telewizyjnych, placówkach

sprzedaży detalicznej sprzętu oświetleniowego, (zgodnie z art. 42 ustawy o zużytym

sprzęcie elektrycznym i elektronicznym obowiązek odbierania zużytego sprzętu

ciąży na sprzedawcach), w aptekach, szkołach, placówkach sprzedaży detalicznej

paliw płynnych i gazowych, warsztatach samochodowych, punktach wymiany oleju;

zgodnie z ustawą o bateriach i akumulatorach zabrania się umieszczania zużytych

baterii i zużytych akumulatorów razem z innymi odpadami; 

6) odpady wielkogabarytowe; zabrania się umieszczania odpadów wielkogabarytowych

z innymi odpadami; należy organizować odbiór w oparciu o indywidualne umowy z

podmiotem uprawnionym - w przypadku zabudowy wielorodzinnej, natomiast w

przypadku zabudowy jednorodzinnej należy gromadzić  w zorganizowanych przez

gminę  punktach zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu

elektrycznego i elektroniczne-go lub na zgłoszenie, w oparciu o zawarte umowy z

podmiotem uprawnionym; 

7) odpady budowlane są  składane do kontenera otwartego dostarczonego przez

podmiot uprawniony, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu podmiotu

uprawnionego, na miejscu nie utrudniającym korzystania z nieruchomości; odbiór

na zgłoszenie indywidualne. 

1) gmina i prowadzący handlową działalność gospodarczą są zobowiązani ustawić  w

miejscach publicznych, przed sklepami itp., pojemniki przeznaczone na selektywną

zbiórkę  odpadów z zakresu prowadzonej działalności, Pojemniki przeznaczone do

zbiórki selektywnej odpadów w systemie ogólnodostępnym, muszą  posiadać

odpowiednie wyraźne oznaczenia, na jaki surowiec wtórny są przeznaczone. Nowo

dostawiane pojemniki powinny być  dostosowane pod względem wizualnym i

objętościowym do istniejących w najbliższym otoczeniu. Pod względem systemu

odbioru tych odpadów należy pojemniki dostosować do systemu posiadanego przez

firmę, która świadczy odbiór tych odpadów; 

2) miejsca publiczne takie jak drogi publiczne, ciągi handlowo-usługowe, przystanki

komunikacji, parki są  przez właścicieli nieruchomości lub przedsiębiorców

użytkujących tereny komunikacji publicznej obowiązkowo wyposażo n e  w

zamocowane na stałe kosze uliczne, zgodnie z następującymi zasadami: –

rozmieszczenie musi uwzględniać natężenie ruchu ulicznego na drogach, – muszą

być  wykonane z materiałów odpornych na palenie, – wielkoś ć  koszy ulicznych

została określona w § 5 ust. 7 pkt 1, 

3) organizatorzy imprezy masowej są zobowiązani do wyposażenia miejsca, na którym

ona się odbywa, w jeden pojemnik o pojemności 120 I na 20 osób uczestniczących

w imprezie oraz w szalety przenośne w liczbie jeden szalet na 200 osób

uczestniczących w imprezie, organizatorzy są zobowiązani przed imprezą zawrzeć

umowy z podmiotami uprawnionymi posiadającymi aktualne zezwolenie na odbiór i

transport odpadów, celem wyposażenia w kosze i szalety oraz ich opróżnienie i

uprzątnięcie w czasie nie dłuższym niż 12 godzin po zakończeniu imprezy. 

1) opakowania z papieru i tektury – w pojemnikach koloru niebieskiego,

2) opakowania ze szkła – w urządzeniach pojemnikach zielonego,

3) opakowania z tworzyw sztucznych, wielkomateriałowe lub z metali – w pojemnikach

koloru żółtego, 

4) opakowania ulegające biodegradacji – w pojemnikach koloru brązowego,

5) odpady niesegregowane – w pojemnikach z logo odbiorcy,

6) odpady niebezpieczne; baterie i akumulatory - w pojemnikach koloru czerwonego,

Postanowienia niniejszego ustępu nie naruszają  postanowień  §  5  us t .   8   i   9

niniejszego regulaminu. 

§   7 .Zasady rozmieszczania urządzeń  przeznaczonych do zbierania odpadów i

gromadzenia nieczystości płynnych:  

1) podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy

uwzględniać przepisy § 22 i § 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.); 

2) na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi

odpadami należy ustawiać  w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników

podmiotu uprawnionego bez konieczności otwierania wejśc i a  n a  t e r e n

nieruchomośc i  l ub ,  gdy  tak ie j  możliwośc i  n i e  m a ,  n a l eży udostępnić  je

przedsiębiorstwu wywozowemu w dniu odbioru, dopuszcza się także wjazd na teren

nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów

zgromadzonych w pojemnikach; 

3) zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą

być  zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego

podmiotu uprawnionego w celu ich opróżnienia. 

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

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) do pojemników na opakowania szklane zabrania się  wrzucać:  – ceramikę

(porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki), – lustra, – szklane opakowania

farmaceutyczne i chemiczne z pozostałościami zawartośc i ,  – szkło budowlane

(szyby okienne, szkło zbrojone), szyby samochodowe; 

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

zabrudzone tworzywa sztuczne pochodzenia medycznego, – opakowania i butelki

po olejach i smarach, puszki i pojemniki po farbach i lakierach, – opakowania po

środkach chwasto- i owadobójczych; 

4) zabrania się  odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z

obornika do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe; 

5) zabrania się  gromadzenia w zbiornikach bezodpływowych nieczyszczonych

ścieków poprodukcyjnych, ścieków zawierających ropopochodne oraz płynnych

odpadów kuchennych z zakładów zbiorowego żywienia. 

a) w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz w tygodniu,

b) niezależn i e  o d  c zęstotliwośc i   op różniania pojemników i koszy ulicznych

zarządzający obszarem mają  obowiązek nie dopuścić  do przepełnienia koszy

ulicznych i wysypywania odpadów na ziemię; 

c) usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa się według potrzeb jednak nie

rzadziej niż raz w tygodniu; 

d) właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani

opróżniać je z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia i

wylewania na powierzchnię  terenu oraz zagniwania nagromadzonych w nich

ścieków; przyjmuje się,  że pojemnoś ć  zbiorników powinna wystarczyć  na

opróżnianie ich nie częściej niż raz w tygodniu; 

e) właściciele punktów handlowych i usługowych zlokalizowanych poza budynkami są

zobowiązani usuwać odpady codziennie; 

f) organizatorzy imprez masowych zobowiązani są  usuwać  odpady i opróżniać

przenośne toalety oraz usuwać  je w czasie nie dłuższym niż  12 godzin po

zakończeniu imprezy. 

a) do 31 grudnia 2010 r. do nie więcej niż  75% wagowo całkowitej masy odpadów

ulegających biodegradacji, 

b) do 31 grudnia 2013 r. do nie więcej niż 50%,

c) do 31 grudnia 2020 r. do nie więcej niż 35%, w stosunku do masy tych odpadów

wytworzonych w roku 1995, będą  to następujące i lośc i  w  gmin ie :  – 115

kg/osobę/rok w roku 2010, – 76 kg/osobę/rok w roku 2013, – 53 kg/osobę/rok w

roku 2020, przy czym ilość odpadów biodegradowalnych wytworzonych w 1995 r. w

Polsce wg KPGO to 4.380,8 tys. Mg, a w województwie zachodniopomorskim 209,9

tys. Mg. 

a) opakowaniowych,

b) wielkogabarytowych,

c) budowlanych,

d) niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych.

1) w odniesieniu do psów:

a) wyposażenia psa w obrożę,  a w przypadku ras uznawanych za agresywne –

również w kaganiec, 

b) prowadzenie psa na uwięzi a psa rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób

zagrażającego otoczeniu - na uwięzi i w nałożonym kagańcu, 

c) zwolnienie przez właściciela nieruchomośc i  psów ze smyczy na  teren ie

nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w

sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób

trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem, 

2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:

a) stały i skuteczny dozór,

b) niewprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem

obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp.,

postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzy-stających z pomocy psów-

przewodników, 

c) niewprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla

dzieci, plaż,  kąpielisk oraz tereny objęte zakazem na podstawie odrębnych uchwał

rady gminy, 

d) zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach

zielonych do tego prze-znaczonych i specjalnie oznakowanych, w sytuacji, gdy

właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy

ono psów ras uznanych za agresywne, 

e) 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, należy umieszczać  w specjalnie

przygotowanych do tego celu koszach lub jeśli one nie występują w pobliżu mogą

być  deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów;

postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z  psów

przewodników, 

f) niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe,

g) właściwe traktowanie zwierząt domowych zgodnie z art. 5, art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o

ochronie zwierząt, 

h) zgłaszanie do schroniska, faktu zauważenia bezdomnego psa lub zwierzęcia

podejrzanego o wściekliznę; 

3) hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są  spełniać  wymogi ustanowione dla

hodujących zwierzęta gospodarskie na obszarach wyłączonych spod zabudowy; 

4) postanowienia pkt 2 dotyczą  także zwierząt nieudomowionych, utrzymywanych w

charakterze zwierząt domowych. 

1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt

spełniających wymogi Prawa budowlanego; 

2) wszelka uciążliwoś ć  hodowli dla środowiska, w tym emisje będące jej skutkiem

zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona. 

1) przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych;

2) gromadzić  i usuwać  nieczystości, które nie są  obornikiem i gnojówką,  w sposób

przewidziany dla ścieków; 

3) składować  obornik w odległości co najmniej 10 m od linii rozgraniczającej drogi

publicznej, na terenie płaskim wyposażonym w płyty gnojowe w terminie określonym

ustawą,  tak by odcieki  nie mogły przedostawać  się  na teren sąsiednich

nieruchomości; 

4) przeprowadzać  deratyzację  pomieszczeń,  w których prowadzona jest hodowla

zwierząt ,  dwa razy do roku wiosną  i jesienią,  realizowaną  przez podmiot

uprawniony; 

5) pszczoły trzymać  w ulach, ustawionych na obrzeżach w odległości, co najmniej 30

m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły

nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich; w przypadku

gdy ule posadowione są  na nieruchomości stanowiącej współwłasność,  stosunki

pomiędzy współwłaścicielami regulują przepisy ustawy kodeks cywilny. 

1) propagowanie działań mieszkańców Gminy na rzecz ekologii;

2) wydawanie podmiotom gospodarczym zezwoleń na działalność usługową w zakresie

odbierania od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych stały c h  i

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych; 

3) bieżącą kontrolę realizacji przepisów ustawy oraz niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy 

 

 

 

Barbara Koleśnikow 
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UCHWAŁA NR LII/317/10  

RADY GMINY W GOŚCINIE  

z dnia 25 czerwca 2010 r.  

 

w sprawie regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Gościno 

 

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

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591, t.j. 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, 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 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, 

poz. 142, Nr 28 poz. 146) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z 2006r. Nr 144, 

poz. 1042, z 2008r. Nr 223, poz. 1464, z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 79 , poz. 666, Nr 92 

poz. 753, Nr 215, poz. 1664, z 2010r. Nr 47 poz. 278), Rada Gminy Gościno uchwala 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gościno, zwany dalej 

regulaminem, o następującej treści: 

T Y T UŁ  1 .  R E G U L A M I N  U T R Z Y M A N I A  C Z Y S T OŚ C I  I  

P O R ZĄ D K U   

R o z d z i ał  1  

Postanowienia ogólne  

§   1 .  1. Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, mieszkańców oraz osoby 

przebywające czasowo na terenie Gminy Gościno.  

2. Określa się  szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

Gościno a przede wszystkim:  

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:  

R o z d z i ał  2  

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości  

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

nieruchomości poprzez:  

2. Na terenie budowy wykonywanie obowiązków właściciela nieruchomości należy do 

wykonawcy robót budowlanych.  

3. Na terenie wydzielonych krawężnikiem oraz na przystankach komunikacyjnych 

obowiązki uprzątnięcia i pozbycia się  błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń, 

należą do przedsiębiorców użytkujących tereny służące komunikacji publicznej.  

4. Na drogach publicznych obowiązki utrzymania czystości i porządku, a także zbieranie 

i pozbywanie się  odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych 

oraz utrzymanie tych urządzeń  w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i 

technicznym, pozbywanie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych 

z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej należy do 

zarządcy drogi.  

5. Uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, 

jeżeli zarząd drogi pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów na takim 

chodniku, należą do zarządcy drogi.  

6. Na terenach pozostałych obowiązki utrzymania czystości i porządku należą do gminy, 

do obowiązków gminy należy także uprzątnięcie i pozbycie się  błota, śniegu, lodu i 

innych zanieczyszczeń  z chodników, jeżeli gmina pobiera opłaty z tytułu postoju lub 

parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku oraz zbieranie i pozbycie się 

odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych umieszczonych na 

tym chodniku i utrzymanie tych urządzeń  w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym.  

§   4 .  Na terenie gminy, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, 

zabrania się:  

R o z d z i ał  3  

Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości oraz 

na drogach publicznych  

§ 5. 1. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie 

poprzez wyposażenie nieruchomości w pojemniki o odpowiedniej pojemności, 

uwzględniającej rodzaj zabudowy, działalność usługową i częstotliwość pozbywania się 

odpadów, według zasad opisanych w ust. 3.  

2. Pojemniki na odpady powinny być  ustawione w granicach nieruchomości, w miejscu 

dostępnym dla mieszkańców i jednostek wywozowych, na twardej i równej powierzchni, 

zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota, w sposób nie powodujący utrudnień i 

niedogodności dla sąsiadów; należy uwzględniać przepisy § 22 i § 23 Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 

z późn. zm.).  

3. Pojemniki do gromadzenia odpadów muszą  spełniać  techniczne wymogi 

bezpieczeństwa, higieny, ochrony środowiska uzgodnione z podmiotem wywożącym 

odpady; odpady gromadzone w inny sposób nie będą  wywożone; nie dotyczy to 

odpadów przestrzennych.  

4. Właściciel pojemnika odpowiada za utrzymanie go w odpowiednim stanie technicznym 

i sanitarnym.  

5. Pojemniki wymienione w ust. 8 pkt 2:  

6.  Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie 

przez dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale lub 

czasowo przebywających na jej terenie, w taki sposób by opróżnianie było konieczne 

nie częściej niż  raz w tygodniu bez dopuszczenia do przepełnienia; podobnie 

przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi zostać  dostosowana do ilości 

mieszkańców w sposób zapewniający uzyskanie stopnia ich oczyszczania określonego 

w przepisach odrębnych  

7. Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to:  

8. Odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić  w następujący 

sposób:  

§ 6. 1. Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych w miejscach i na drogach publicznych:  

2. Odpady należy gromadzić w pojemnikach:  

§   8 .  Ograniczenia wynikające z konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa i 

właściwej eksploatacji urządzeń  do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorników 

bezodpływowych:  

R o z d z i ał  4  

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości 

ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku 

publicznego  

§  9 .  1.  Właściciele nieruchomości  są  zobowiązani do zawarcia umów z podmiotem 

uprawnionym na odbiór odpadów komunalnych.  

2. Właściciele nieruchomości, które pomimo istniejącej w obrębie posesji sieci kanalizacji 

sanitarnej nie zostały podłączone do tej infrastruktury, zobowiązani są  dokonać 

przyłączenia po uprzednim uzyskaniu warunków technicznych przyłączenia do sieci w 

MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu. Powyższe nie dotyczy właścicieli, którzy wyposażyli 

nieruchomoś ć  w przydomową  oczyszczalnię   ścieków, której parametry i poziom 

oczyszczania odpowiada normom.  

3. Właściciele nieruchomości, które nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej, z uwagi 

na brak tego uzbrojenia, w tym rejonie, są  zobowiązani do podpisania z podmiotem 

uprawnionym, umowy na opróżnianie zbiornika bezodpływowego lub opróżnianie 

osadnika oczyszczalni przydomowej.  

4. Wymieniona wyżej umowa może  b yć  również  podpisana z inną  jednostką 

funkcjonującą w oparciu o ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w 

wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr 123 poz.858 j.t. z późn. 

zm.), jeżeli posiada ona stosowne zezwolenie.  

5. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych rozliczane jest w oparciu o wskazania 

przepływomierza zainstalowanego na stacji zlewnej ścieków dowożonych, gdy brak 

takiego licznika, stosujemy normy, które wynikają  z treści Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm 

zużycia wody (Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 70).  

6. Właściciele nieruchomości zużywający wodę na potrzeby gospodarstwa rolnego lub w 

związku z utrzymywaniem terenów zielonych m in. podlewania ogrodów i innych terenów 

zieleni, w związku z tym nieodprowadzający jej do zbiorników bezodpływowych, powinni 

zainstalować  odrębne liczniki do pomiaru zużycia wody na potrzeby bytowe, w 

przeciwnym razie będą rozliczani w oparciu o wyżej wymienione normy.  

7. Organizator imprezy masowej, nie później niż 30 dni przed planowanym terminem jej 

rozpoczęcia, jest zobowiązany wystąpić  z wnioskiem o opinię  do Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 marca 2009r. o 

bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009r. Nr 62 poz.504).  

§ 10 .  Ustala się  minimalną  częstotliwoś ć  usuwania odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości, zgodnie z umowami określonymi z przedsiębiorstwami:  

§ 11.  1. Odpady komunalne, selekcjonowane i nieselekcjonowane, są  odbierane od 

właścicieli nieruchomości zgodnie z podpisanymi umowami odbioru odpadów 

komunalnych w gminie, bądź na zgłoszenie.  

2. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany umieścić urządzenia wypełnione odpadami 

w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego bez 

konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie 

ma, należy je udostępnić  w dniu odbioru przedsiębiorcy wywozowemu, dopuszcza się 

także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru 

odpadów zgromadzonych w pojemnikach.  

3. Odpady wielkogabarytowe należy wystawić  na chodnik lub ulicę  przed wejściem na 

teren nieruchomości lub na miejsce wyznaczone przez zarządcę  do tego celu w 

zabudowie wielorodzinnej w oparciu o umowę  podpisaną  z podmiotem uprawnionym, 

natomiast w przypadku zabudowy jednorodzinnej należy gromadzić w zorganizowanych 

przez gminę  punktach zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego lub na zgłoszenie, w oparciu o umowę  z podmiotem 

uprawnionym.  

4. Odpady budowlane muszą być  złożone w udostępnionych przez podmiot uprawniony 

kontenerach, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu podmiotu uprawnionego oraz 

nie utrudniającym korzystania z nieruchomości lub wyznaczonym do tego celu przez 

zarządcę  w zabudowie wielorodzinnej Do odbierania tych odpadów można używać 

samochodów przystosowanych do przewozu kontenerów lub skrzyniowych, powinny one 

być przykryte, aby nie powodowały podczas transportu zanieczyszczenia i zaśmiecenia 

terenu.  

5. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na 

podstawie zamówienia właściciela nieruchomośc i ,  złożonego do podmiotu 

uprawnionego, z którym podpisał umowę,  zamówienie musi być zrealizowane w okresie 

36 godzin od zgłoszenia.  

6 .  C zęstotliwoś ć  opróżn i a n i a   z   o s adów  ściekowych zbiorników oczyszczalni 

przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji.  

7. Do odbierania odpadów komunalnych niesegregowanych należy używać samochodów 

specjalistycznych, a do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych - samochodów asenizacyjnych, pojazdy, o których mowa wyżej, 

winny być myte codziennie.  

8. Do odbierania odpadów należy  używać  samochodów specjalnie, w tym celu 

przystosowanych i wyposażonych ,  tak  aby  i ch  t ranspor t  n ie  powodował 

zanieczyszczenia i zaśmiecenia terenu.  

9. Zanieczyszczenia, jakie powstają  w wyniku załadunku i transportu odpadów oraz 

nieczystości płynnych pracownicy podmiotu uprawnionego mają obowiązek natychmiast 

usunąć.  
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Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów oraz ilości odpadów 

wyselekcjonowanych, do których osiągnięcia zobowiązane są podmioty 

uprawnione  

§ 12. 1. Jednostki wywozowe prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, zobowiązani są  do ich przekazywania do 

miejsca najbliżej położonego od miejsca ich wytworzenia, w którym mogą być poddane 

odzyskowi lub unieszkodliwianiu, w instalacjach spełniających wymagania najlepszej 

dostępnej techniki lub technologu, o której mowa w art. 143 ustawy Prawo ochrony 

środowiska, ujętej w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami.  

2. System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy 

odpadów komunalnych ule-gających biodegradacji kierowanych do składowania:  

3. Obowiązek ten realizują przedsiębiorcy, którzy uzyskają zezwolenie na odbiór odpadów 

od mieszkańców.  

§ 13. Zgodnie z zapisami KPGO i treścią niniejszego Regulaminu, podmioty uprawnione 

są  zobowiązane w kolejnych latach wyselekcjonować  spośród odpadów komunalnych 

biodegradowalnych ilości odpadów podane w § 2 ust. 19.  
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Inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami  

§ 14. 1. Gmina zapewnia objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem 

odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, a więc:  

2. Zakłada się zwiększenie ilości zbieranych odpadów metodą selektywną od turystów i 

wczasowiczów.  

3. Gmina podaje do publicznej wiadomości wymagania, jakie muszą  spełniać 

przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwoleń na odbiór odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości; w wymaganiach tych szczegółowo określa, w oparciu o 

niniejszy Regulamin, zasady selekcji odpadów przez właścicieli, zasady ich odbioru oraz 

dalszego postępowania z nimi przez przedsiębiorców.  

4. Gmina wydając zezwolenie na odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości, poprzez 

określenie szczegółowych zasad odbioru i postępowania, zobowiązuje przedsiębiorców 

do odbierania wszystkich odpadów zebranych selektywnie, w tym powstających w 

gospodarstwach domowych, odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów, odpadów budowlanych z 

remontów i odpadów niebezpiecznych.  
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Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę 

przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem 

terenów przeznaczonych do wspólnego użytku  

§   1 5 .  Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są  zobowiązane do zachowania 

bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub 

uciążliwością  dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do 

użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.  

§ 16. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:  

R o z d z i ał  8  

Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach 

wyłączonych z produkcji rolniczej  

§ 17. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych 

z produkcji rolniczej, oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego na funkcję inną niż rolnicza.  

2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie 

zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:  

3. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, 

zobowiązani są przestrzegać następujących zapisów:  

4. W przypadku wystąpienia konieczności przeniesienia kolonii pszczół  w miejsce 

spełniające wymagania o których mowa w ust. 3 pkt 5, należy dokonać  tego 

przeniesienia we właściwym czasie dostosowanym do stopnia wegetacji kolonii, w taki 

sposób aby zminimalizować ryzyko powstania szkody.  
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Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania  

§ 18. 1. Wprowadza się obowiązek przeprowadzenia akcji odszczurzania w miesiącach 

marzec i październik każdego roku na terenach nieruchomości.  

2. Obowiązkiem, o którym mowa w ust. 1 obarczeni są właściciele nieruchomości.  

3. W trakcie przeprowadzania deratyzacji obowiązuje zachowanie szczególnej 

ostrożności w obrębie miejsc wyłożenia środków zwalczających gryzonie.  

4. Obowiązkowej deratyzacji podlegają  wszystkie obiekty na terenie gminy: budynki 

mieszkalne, obiekty użyteczności publicznej, zabudowania gospodarcze, sklepy, 

warsztaty, ze szczególnym uwzględnieniem korytarzy piwnicznych, węzłów cieplnych, 

studni urządzeń kanalizacji sanitarnej itp.  

5. Deratyzacja powinna być  poprzedzona akcją sanitarno-porządkową,  mającą  na celu 

przegląd nieruchomości pod kątem jej niedostępności dla szczurów.  

6. Informacja o deratyzacji będzie podawana w formie obwieszczenia wójta gminy.  
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Postanowienia końcowe  

§ 19. 1. Gmina Gościno tworzy odpowiednie warunki do utrzymania czystości i porządku 

poprzez:  

2. W przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązków, o których mowa w regulaminie 

Wójt Gminy wydaje decyzję  nakazującą  wykonanie ww. obowiązku. Decyzja, o której 

mowa w zdaniu poprzedzającym podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 

czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005r. Nr 229 

poz.1954 j.t.z późn. zm.).  

3. Właściciele nieruchomości i inne osoby nie wykonujące obowiązków określonych w 

regulaminie podlegają  karze grzywny. Postępowanie w sprawach, o których mowa w 

zdaniu poprzedzającym toczy się  według przepisów postępowania w sprawach o 

wykroczenie.  

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gościno.  

§ 21. Traci moc uchwała Nr XXXV/249/06 Rady Gminy Gościno z dnia 9 lutego 2006 r. w 

sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gościno.  

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

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.  

1) wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości;

2) rodzaje i minimalną pojemnością urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów

komunalnych; 

3) częstotliwoś ć  i sposób pozbywania się  odpadów komunalnych i nieczystości

ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku

publicznego; 

4) maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów; 

5) inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami;

6) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe;

7) wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach

wyłączonych z produkcji rolniczej; 

8) wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej

przeprowadzania. 

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu

czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236 poz.2008 j.t. z późn. zm.); 

2) ustawie o odpadach - należy przez to rozumieć  ustawę z dnia z dnia 27 kwietnia

2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2007r. Nr 39 poz.251 j.t. z późn. zm.); 

3) ustawie o drogach publicznych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 marca

1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19 poz.115 j.t. z późn. zm.); 

4) ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków -

należy przez to rozumieć  ustawę  z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr 123

poz.858 j.t. z późn. zm.); 

5) Prawo wodne - należy przez to rozumieć  ustawę  z dnia 18 lipca 2001r. Prawo

wodne (Dz.U. z 2005r. Nr 239 poz.2019 j.t. z późn. zm.); 

6) Prawo ochrony środowiska - należy przez to rozumieć  ustawę z dnia 27 kwietnia

2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2008r. Nr 25 poz.150 j.t. z późn. zm.); 

7) ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - należy przez to

rozumieć ustawę o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca

2005 r. (Dz. U. 180 poz. 1495 z późn. zm.); 

8) ustawie o bateriach i akumulatorach – należy przez to rozumieć  ustawę z dnia 24

kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. 79 poz. 666), 

9) ustawie o ochronie zwierząt - należy przez to rozumieć  ustawę z dnia 21 sierpnia

1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003r. Nr 106 poz.1002 j.t. z późn. zm.); 

10) ustawie o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich - należy przez to

rozumieć ustawę z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.U.07.133.921 z późn. zm.); 

11) Prawo budowlane - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (Dz.U.06.156.1118 j.t. z późn. zm); 

12) nieruchomośc i  - 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; 

13) właścicielu nieruchomośc i  - należy przez to rozumieć  właściciela, a także

współwłaściciela, użytkowników wieczystych, jednostkę  organizacyjną  i osobę

posiadającą  nieruchomość  w zarządzie lub użytkowaniu, a także inny podmiot

władający nieruchomością,  również  wykonawcę  robót budowlanych oraz

przedsiębiorstwo komunikacji dla przystanków i dworców, a także osobę

sprawującą zarząd nad nieruchomością wspólną w rozumieniu przepisów ustawy z

dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 j.t. z

późn. zm.) lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany; 

14) umowach - należy przez to rozumieć  umowy, rozumiane zgodnie z treścią art. 6

ust. 1 ustawy, podpisane z podmiotem uprawnionym przez właścicieli

nieruchomości; 

15) górnych stawkach opłat - należy przez to rozumieć  zgodne z treścią art. 6 ust. 2

ustawy górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi,

podmiotów uprawnionych, w zakresie pozbywania się  zebranych na terenie

nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych; 

16) Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (dalej: KPGO) - należy rozumieć przez to

dokument przyjęty przez Radę Ministrów zgodnie z treścią art. 14 ust. 4 ustawy z

dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.07.39.251 j.t. z późn. zm.) i ogłoszony

w Monitorze Polskim z 2006r., Nr 90 poz.946 z dnia 29 grudnia 2006r., 

17) stawkach opłat  - należy rozumieć  przez to wysokość  opłat uiszczanych przez

właściciela nieruchomości, podmiotowi uprawnionemu za odbiór odpadów

komunalnych, przeliczonych na jedną zamieszkałą osobę w skali roku i miesiąca,

których wysokość skalkulowana jest z uwzględnieniem: ilości wytwarzanych przez

jedną  osobę  odpadów, kosztów ich odbioru, transportu, selekcji, odzysku,

recyklingu, kompostowania, składowania, spalania i innych form unieszkodliwiania

odpadów, nie wyłączając kosztów budowy instalacji, urządzeń i obiektów, kosztów

ich eksploatacji, zamknięcia, likwidacji, rekultywacji, monitoringu, dozorowania

oraz ewentualnych odszkodowań  wynikłych faktu realizacji obiektu lub kosztów

zabezpieczenia roszczeń; podmiot uprawniony zobowiązany jest do pomniejszania

stawek opłat o wpływy uzyskiwane z opłat produktowych z wojewódzkiego funduszu

ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wpływy uzyskane na mocy umów

podpisanych z organizacjami odzysku, wpływy uzyskane ze sprzedaży niektórych

surowców wtórnych oraz wpływy uzyskane od samorządu z tytułu dopłat do

selektywnej zbiórki i odbioru; ilość odpadów wytwarzanych w przeciągu roku przez

jedną osobę; 

18) zniżkach w opłatach - należy przez to rozumieć,  zgodne z treścią  art. 6 ust. 4

ustawy, zniżki, w stosunku do górnych stawek opłat, udzielane w roku następnym,

właścicielom nieruchomości, w zamian za zebrane i odebrane odpady w sposób

selektywny w roku poprzednim; wielkoś ć  zniżek określa rada gminy w drodze

uchwały; 

19) poziomach selekcji - należy przez to rozumieć,  ilość  - zgodnie z docelowymi

zapisami KPGO - odbieranych od jednej osoby następujących odpadów: 

a) organicznych w roku 2010 – 23,5kg z tendencją  spadkową  o 5% w latach

następnych 

b) opakowań  z papierem, tekturą  tekstyliami i metalami w roku 2010 – 25,5kg bez

zmian w latach następnych. 

c) odpadów wielkogabarytowych rocznie na poziomie 20kg.

d) odpadów budowlanych w roku 2010 -85kg i w 2015r. – 103kg.

e) odpadów niebezpiecznych rocznie do poziomu 3 kg.

20) odpadach komunalnych - należy przez to rozumieć  odpady powstające w

gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów

niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na

swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach

domowych; 

21) odpadach wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć  jeden ze strumieni

odpadów komunalnych wymienionych w KPGO, charakteryzujący się tym, że jego

składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę,  nie mogą  być  umieszczone w

typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych; 

22) odpadach ulegających biodegradacji - należy przez to rozumieć  odpady, które

ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów; 

23) odpadach zielonych - należy przez to rozumieć  frakcję  odpadów ulegających

biodegradacji, powstających w wyniku pielęgnacji i uprawy ogrodów i terenów

zielonych; 

24) odpadach opakowaniowych - należy przez to rozumieć  opakowania z papieru i

tektury, opakowania wielomateriałowe, opakowania z tworzyw sztucznych,

opakowania ze szkła, opakowania z blachy stalowej i opakowania z aluminium,

wymienione w KPGO pośród 18 strumieni składających się na odpady komunalne; 

25) odpadach budowlanych - rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzących z

remontów i budów wymienioną w KPGO pośród 18 strumieni składających się na

odpady komunalne; 

26) odpadach niebezpiecznych - rozumie się  przez to  f rakc ję  odpadów

niebezpiecznych w rozumieniu ustawy o odpadach, wymienioną w KPGO pośród

18 strumieni składających się  na odpady komunalne, a więc np.: baterie,

akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do

impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków,

opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach, opakowania po aerozolach,

zużyte opatrunki; 

27) sprzęcie (elektrycznym i elektronicznym) - należy przez to rozumieć  zgodnie z

ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca 2005 r.

(Dz. U. 180 poz. 1495 z późn. zm.) urządzenia, których prawidłowe działanie jest

uzależn i o n e  o d  d o pły w u  p rądu e lekt rycznego lub od obecnośc i   pó l

elektromagnetycznych oraz mogące służyć do wytwarzania, przesyłu lub pomiaru

prądu elektrycznego lub pól elektromagnetycznych i zaprojektowane do użytku

przy napięciu elektrycznym nieprzekraczającym 1.000 V dla prądu zmiennego

oraz 1.500 V dla prądu stałego, zaliczone do grup sprzętu określonych w

załączniku nr 1 do ustawy; 

28) nieczystościach ciekły c h  - należy przez to rozumieć   ścieki gromadzone

przejściowo w zbiornikach bezodpływowych; 

29) zbiornikach bezodpływowych - należy przez to rozumieć  instalacje i urządzenia

przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstania; 

30) stacjach zlewnych - należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia zlokalizowane

przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków służące do

przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych po-jazdami asenizacyjnymi z

miejsc gromadzenia; 

31) miejscu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych należy przez to

rozumieć zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o odpadach instalację służącą do odzysku

lub unieszkodliwiania w najnowszej technologii, położoną  najbliżej miejsca

wytwarzania odpadów, na obszarze tego województwa, na którym zostały

wytworzone; 

32) podmiotach uprawnionych - należy przez to rozumieć  przedsiębiorstwa będące

gminnymi jednostkami organizacyjnymi lub podmiotami posiadającymi wydane

przez Wójta Gminy, organ wykonawczy jednostki pomocniczej lub organ jednostki

albo podmiotu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

samorządzie gminnym, ważne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie: 

a) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

b) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

c) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

d) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni

zwłok zwierzęcych i ich części; 

33) zabudowie wielorodzinnej - należy przez to rozumieć  zabudowę  budynkami

wielomieszkaniowymi i wielolokalowymi; 

34) chowie zwierząt  - rozumie się  przez to wszelkie formy posiadania zwierząt

gospodarskich bez względu na tytuł  prawny oraz sposób ich utrzymywania i

użytkowania; 

35) zwierzętach domowych - rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające

wraz z  człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu,

utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza w rozumieniu ustawy

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003r. Nr 106 poz.1002 j.t.

z późn. zm.); 

36) zwierzętach gospodarskich - rozumie się przez to zwierzęta utrzymywane w celach

hodowlanych i produkcyjnych; 

37) 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. 

1) wyposażenie nieruchomości w opisane w Rozdziale III urządzenia, służące do

zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim

stanie sanitarnym, porządkowym, technicznym i okresowe dokonywanie dezynfekcji

tych urządzeń; 

2) utrzymywanie w należytym stanie sanitarnym altan oraz innych pomieszczeń,

mieszczących urządzenia na odpady; 

3) prowadzenie w opisanym w § 5. ust. 9 zakresie selektywnego zbierania i

przekazywania do odbioru poszczególnych strumieni odpadów komunalnych; 

4) przekazanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych

podmiotowi uprawnionemu do odbioru; 

5) selektywne zbieranie odpadów innych niż  komunalne, powstających na terenie

nieruchomości w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej, np. medycznych,

weterynaryjnych, i postępowanie z nimi zgodnie z zasadami przewidzianymi w

ustawie o odpadach; 

6) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości odpadów budowlanych i resztek

materiałów budowlanych, powstałych w wyniku remontu i modernizacji lokali i

budynków do specjalnie do tego celu przeznaczonych kontenerów ustawianych

przez uprawnione podmioty na zlecenie właściciela nieruchomości; 

7) bezwzględne przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej

lub, w przypadku, gdy budowa sieci jest technicznie lub ekonomicznie

nieuzasadniona, a fakt ten ma swoje odzwierciedlenie w studium uwarunkowań  i

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowym planie

zagospodarowania przestrzennego, o ile taki został opracowany oraz w wieloletnim

planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,

wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nie-czystości ciekłych lub

przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w

przepisach odrębnych; 

8) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych;

9) utrzymywanie w prawidłowym stanie technicznym posiadanego uzbrojenia

technicznego tj. przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

udrażnianie rynien, rur spustowych łącznie z koszem do czyszczenia i rewizją; 

10) oddzielne gromadzenie ścieków bytowych, gnojówki i gnojowicy;

11) utrzymywanie w prawidłowym stanie technicznym, odmulanie i wykaszanie rowów

odwadniających istniejących przy drogach,  torach i  na terenie innych

nieruchomości będących własnością danego podmiotu; 

12) utrzymywanie czystości na przystankach, torowiskach, w przepustach, i przy

przejściach, pod mostami itp.; 

13) uprzątanie z powierzchni nieruchomości i z wnętrza budynków każdej substancji

lub przedmiotu należących do jednej z kategorii określonych w załączniku nr 1 do

ustawy o odpadach, których posiadacz pozbywa się,  zamierza się pozbyć  lub do

ich pozbycia się jest obowiązany i przekazywanie ich podmiotowi uprawnionemu; 

14) likwidowanie śliskości w okresie mrozów i opadów śnieżnych w miejscach

użyteczności publicznej i chodnikach przy użyc iu  środków wymienionych w

Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. Dz. U. Nr 230,

poz. 1960 w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą  być

używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach; 

15) usuwanie nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych części nieruchomości

użyteczności publicznej; 

16) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wyłącznie w miejscach

dozwolonych, a więc: 

a) na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego tylko pod warunkiem,

że powstając e  ścieki odprowadzane są  do kanalizacji sanitarnej na warunkach

określonych przez zarządcę tej kanalizacji lub gromadzone w sposób umożliwiający

ich usunięcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w

szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników

wodnych lub do ziemi, 

b) na terenach służących  do  użytku publicznego tylko w miejscach do tego

przygotowanych i specjalnie oznaczonych; 

17) naprawy, drobne, a więc wymiana kół,  świec zapłonowych, żarówek, uzupełnianie

płynów, regulacje, pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi,

na terenie nieruchomości tylko za zgodą właściciela nieruchomości i tylko wtedy,

gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są

gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami o

utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 

18) stosowanie się  właścicieli zwierząt domowych i gospodarskich do przepisów

rozdziałów VII i VIII niniejszego Regulaminu. 

1) stosowania i składowania środków chemicznych dla usunięc i a  śniegu i lodu,

szkodliwych dla środowiska, a w szczególności dla terenów zieleni oraz zadrzewień;

ponadto obowiązuje całkowity zakaz stosowania środków chemicznych w pobliżu

pomników przyrody i parków wiejskich; 

2) zgarniania śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię;

3) wyprowadzania psów lub innych zwierząt do obiektów użytku publicznego, placówek

handlowych lub gastronomicznych i na teren plaży jeziornej, jeżeli zakaz taki wynika

z wyraźnego oznakowania dokonanego przez właściciela nieruchomości lub podmiot

zarządzający (placówką lub obiektem lub terenem); 

4) zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt;

5) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami

zlewnymi; 

6) indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli

nieruchomości; 

7) wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów,

nieczystości ciekłych i wód opadowych spływających z powierzchni dachów,

podjazdów, itp.; 

8) wprowadzania ścieków bytowych i przemysłowych do urządzeń  sieci kanalizacji

deszczowej a także wprowadzania ścieków deszczowych i wód drenażowych do

kanalizacji sanitarnej oraz wprowadzania do wszystkich urządzeń  kanalizacyjnych

odpadów stałych, czego konsekwencją  jest zmniejszanie przepustowości kanałów

odpadów płynnych niemieszających się z wodą, substancji palnych i wybuchowych,

substancji żrących, od-padów z hodowli zwierząt  o raz  ścieków zawierających

drobnoustroje chorobotwórcze - zgodnie z ustawą  o zbiorowym zaopatrzeniu w

wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków; 

1) powinny być  wyposażone w szczelne pokrywy zabezpieczające gromadzone

odpady przed dostępem zwierząt oraz opadów atmosferycznych; 

2) nie powinny powodować uciążliwego hałasu w trakcie ich wytaczania i opróżniania.

1) kosze uliczne o pojemności od 10 do 50 I;

2) pojemniki na odpady o pojemności od 110 I, 120 I, 240 I, 1100 I, KP7-7000 I;

3) worki w sytuacji, gdy warunki atmosferyczne uniemożliwiają  dojazd pojazdów

podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów; 

4) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań  ze szkła, opakowań  z

tworzyw sztucznych, zmieszanych odpadów opakowaniowych o pojemności 1000 I

do 2500 I oraz KP7 - na odpady wielkogabarytowe; 

5) kontenery przeznaczone na odpady budowlane KP-7;

6) kosze na psie odchody.

1) odpady kuchenne ulegające biodegradacji: obecny system gospodarowania

odpadami komunalnymi przy wykorzystaniu istniejącego miejsca odzysku i

unieszkodliwiania zapewnia ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji.

Dopuszcza się  łączne zbieranie odpadów biodegradowalnych ze zmieszanymi

niesegregowanymi odpadami komunalnymi; 

2) odpady opakowaniowe: – w zabudowie jednorodzinnej - składane są do worków na

opakowania, dostarczonych przez podmiot uprawniony i przekazywane w ramach

zawiązanej umowy; odbiór raz w miesiącu, – w zabudowie wielorodzinnej - składane

są  do worków, dostarczonych przez podmiot uprawniony i przekazywane na

bieżąco do Gminnej Zbiornicy Odpadów (GZO), gdy właściciel nieruchomości

podpisał  odrębną  umowę  z podmiotem uprawnionym. Gdy właściciel umowy nie

podpisał,  odpady składane są  do odrębnego pojemnika, w który zarządca

nieruchomości ją wyposażył; odbiór dwa razy w miesiącu; 

3) odpady tekstylne i obuwie zaleca się  gromadzić  do istniejących w przestrzeni

wiejskiej specjalnych pojemnikach ustawionych na terenie osiedli mieszkaniowych

zabudowy wielorodzinnej oraz przy obiektach handlowych; odbiór raz w miesiącu; 

4) sprzęt elektryczny i elektroniczny; zabrania się  umieszczania zużytego sprzętu

łącznie z innymi odpadami; należy organizować  odbiór w oparciu o indywidualne

umowy z podmiotem uprawnionym - w przypadku zabudowy wielorodzinnej,

natomiast w przypadku zabudowy jednorodzinnej należy gromadzić  w

zorganizowanych przez gminę  punktach zbiórki odpadów wielkogabarytowych i

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ponadto zgodnie z art. 42 ustawy

o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym obowiązek odbierania zużytego

sprzętu ciąży na sprzedawcach; 

5) odpady niebezpieczne: – w zabudowie jednorodzinnej zbieranie w odpowiednich do

tego opakowaniach, dostarczonych przez podmiot uprawniony i przekazywane jemu

zgodnie z podpisaną umową;  odbiór raz w miesiącu, – w zabudowie wielorodzinnej

zbieranie w odpowiednich do tego opakowaniach, dostarczonych przez podmiot

uprawniony i przekazywanie uprawnionemu podmiotowi, z którym wytwórca podpisał

odrębną  umowę.  Gdy właściciel umowy nie podpisał,  odpady składane są  do

odrębnego pojemnika, w który zarządca nieruchomości ją wyposażył;  odbiór raz w

miesiącu. Zgodnie z zapisami w planie gospodarki odpadami należy zbierać  do

pojemników rozmieszczonych w: placówkach sprzedaży detalicznej artykułów i

sprzętu gospodarstwa domowego oraz artykułów radiowo-telewizyjnych, placówkach

sprzedaży detalicznej sprzętu oświetleniowego, (zgodnie z art. 42 ustawy o zużytym

sprzęcie elektrycznym i elektronicznym obowiązek odbierania zużytego sprzętu

ciąży na sprzedawcach), w aptekach, szkołach, placówkach sprzedaży detalicznej

paliw płynnych i gazowych, warsztatach samochodowych, punktach wymiany oleju;

zgodnie z ustawą o bateriach i akumulatorach zabrania się umieszczania zużytych

baterii i zużytych akumulatorów razem z innymi odpadami; 

6) odpady wielkogabarytowe; zabrania się umieszczania odpadów wielkogabarytowych

z innymi odpadami; należy organizować odbiór w oparciu o indywidualne umowy z

podmiotem uprawnionym - w przypadku zabudowy wielorodzinnej, natomiast w

przypadku zabudowy jednorodzinnej należy gromadzić  w zorganizowanych przez

gminę  punktach zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu

elektrycznego i elektroniczne-go lub na zgłoszenie, w oparciu o zawarte umowy z

podmiotem uprawnionym; 

7) odpady budowlane są  składane do kontenera otwartego dostarczonego przez

podmiot uprawniony, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu podmiotu

uprawnionego, na miejscu nie utrudniającym korzystania z nieruchomości; odbiór

na zgłoszenie indywidualne. 

1) gmina i prowadzący handlową działalność gospodarczą są zobowiązani ustawić  w

miejscach publicznych, przed sklepami itp., pojemniki przeznaczone na selektywną

zbiórkę  odpadów z zakresu prowadzonej działalności, Pojemniki przeznaczone do

zbiórki selektywnej odpadów w systemie ogólnodostępnym, muszą  posiadać

odpowiednie wyraźne oznaczenia, na jaki surowiec wtórny są przeznaczone. Nowo

dostawiane pojemniki powinny być  dostosowane pod względem wizualnym i

objętościowym do istniejących w najbliższym otoczeniu. Pod względem systemu

odbioru tych odpadów należy pojemniki dostosować do systemu posiadanego przez

firmę, która świadczy odbiór tych odpadów; 

2) miejsca publiczne takie jak drogi publiczne, ciągi handlowo-usługowe, przystanki

komunikacji, parki są  przez właścicieli nieruchomości lub przedsiębiorców

użytkujących tereny komunikacji publicznej obowiązkowo wyposażo n e  w

zamocowane na stałe kosze uliczne, zgodnie z następującymi zasadami: –

rozmieszczenie musi uwzględniać natężenie ruchu ulicznego na drogach, – muszą

być  wykonane z materiałów odpornych na palenie, – wielkoś ć  koszy ulicznych

została określona w § 5 ust. 7 pkt 1, 

3) organizatorzy imprezy masowej są zobowiązani do wyposażenia miejsca, na którym

ona się odbywa, w jeden pojemnik o pojemności 120 I na 20 osób uczestniczących

w imprezie oraz w szalety przenośne w liczbie jeden szalet na 200 osób

uczestniczących w imprezie, organizatorzy są zobowiązani przed imprezą zawrzeć

umowy z podmiotami uprawnionymi posiadającymi aktualne zezwolenie na odbiór i

transport odpadów, celem wyposażenia w kosze i szalety oraz ich opróżnienie i

uprzątnięcie w czasie nie dłuższym niż 12 godzin po zakończeniu imprezy. 

1) opakowania z papieru i tektury – w pojemnikach koloru niebieskiego,

2) opakowania ze szkła – w urządzeniach pojemnikach zielonego,

3) opakowania z tworzyw sztucznych, wielkomateriałowe lub z metali – w pojemnikach

koloru żółtego, 

4) opakowania ulegające biodegradacji – w pojemnikach koloru brązowego,

5) odpady niesegregowane – w pojemnikach z logo odbiorcy,

6) odpady niebezpieczne; baterie i akumulatory - w pojemnikach koloru czerwonego,

Postanowienia niniejszego ustępu nie naruszają  postanowień  §  5  us t .   8   i   9

niniejszego regulaminu. 

§   7 .Zasady rozmieszczania urządzeń  przeznaczonych do zbierania odpadów i

gromadzenia nieczystości płynnych:  

1) podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy

uwzględniać przepisy § 22 i § 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.); 

2) na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi

odpadami należy ustawiać  w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników

podmiotu uprawnionego bez konieczności otwierania wejśc i a  n a  t e r e n

nieruchomośc i  l ub ,  gdy  tak ie j  możliwośc i  n i e  m a ,  n a l eży udostępnić  je

przedsiębiorstwu wywozowemu w dniu odbioru, dopuszcza się także wjazd na teren

nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów

zgromadzonych w pojemnikach; 

3) zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą

być  zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego

podmiotu uprawnionego w celu ich opróżnienia. 

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

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) do pojemników na opakowania szklane zabrania się  wrzucać:  – ceramikę

(porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki), – lustra, – szklane opakowania

farmaceutyczne i chemiczne z pozostałościami zawartośc i ,  – szkło budowlane

(szyby okienne, szkło zbrojone), szyby samochodowe; 

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

zabrudzone tworzywa sztuczne pochodzenia medycznego, – opakowania i butelki

po olejach i smarach, puszki i pojemniki po farbach i lakierach, – opakowania po

środkach chwasto- i owadobójczych; 

4) zabrania się  odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z

obornika do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe; 

5) zabrania się  gromadzenia w zbiornikach bezodpływowych nieczyszczonych

ścieków poprodukcyjnych, ścieków zawierających ropopochodne oraz płynnych

odpadów kuchennych z zakładów zbiorowego żywienia. 

a) w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz w tygodniu,

b) niezależn i e  o d  c zęstotliwośc i   op różniania pojemników i koszy ulicznych

zarządzający obszarem mają  obowiązek nie dopuścić  do przepełnienia koszy

ulicznych i wysypywania odpadów na ziemię; 

c) usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa się według potrzeb jednak nie

rzadziej niż raz w tygodniu; 

d) właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani

opróżniać je z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia i

wylewania na powierzchnię  terenu oraz zagniwania nagromadzonych w nich

ścieków; przyjmuje się,  że pojemnoś ć  zbiorników powinna wystarczyć  na

opróżnianie ich nie częściej niż raz w tygodniu; 

e) właściciele punktów handlowych i usługowych zlokalizowanych poza budynkami są

zobowiązani usuwać odpady codziennie; 

f) organizatorzy imprez masowych zobowiązani są  usuwać  odpady i opróżniać

przenośne toalety oraz usuwać  je w czasie nie dłuższym niż  12 godzin po

zakończeniu imprezy. 

a) do 31 grudnia 2010 r. do nie więcej niż  75% wagowo całkowitej masy odpadów

ulegających biodegradacji, 

b) do 31 grudnia 2013 r. do nie więcej niż 50%,

c) do 31 grudnia 2020 r. do nie więcej niż 35%, w stosunku do masy tych odpadów

wytworzonych w roku 1995, będą  to następujące i lośc i  w  gmin ie :  – 115

kg/osobę/rok w roku 2010, – 76 kg/osobę/rok w roku 2013, – 53 kg/osobę/rok w

roku 2020, przy czym ilość odpadów biodegradowalnych wytworzonych w 1995 r. w

Polsce wg KPGO to 4.380,8 tys. Mg, a w województwie zachodniopomorskim 209,9

tys. Mg. 

a) opakowaniowych,

b) wielkogabarytowych,

c) budowlanych,

d) niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych.

1) w odniesieniu do psów:

a) wyposażenia psa w obrożę,  a w przypadku ras uznawanych za agresywne –

również w kaganiec, 

b) prowadzenie psa na uwięzi a psa rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób

zagrażającego otoczeniu - na uwięzi i w nałożonym kagańcu, 

c) zwolnienie przez właściciela nieruchomośc i  psów ze smyczy na  teren ie

nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w

sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób

trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem, 

2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:

a) stały i skuteczny dozór,

b) niewprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem

obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp.,

postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzy-stających z pomocy psów-

przewodników, 

c) niewprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla

dzieci, plaż,  kąpielisk oraz tereny objęte zakazem na podstawie odrębnych uchwał

rady gminy, 

d) zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach

zielonych do tego prze-znaczonych i specjalnie oznakowanych, w sytuacji, gdy

właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy

ono psów ras uznanych za agresywne, 

e) 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, należy umieszczać  w specjalnie

przygotowanych do tego celu koszach lub jeśli one nie występują w pobliżu mogą

być  deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów;

postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z  psów

przewodników, 

f) niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe,

g) właściwe traktowanie zwierząt domowych zgodnie z art. 5, art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o

ochronie zwierząt, 

h) zgłaszanie do schroniska, faktu zauważenia bezdomnego psa lub zwierzęcia

podejrzanego o wściekliznę; 

3) hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są  spełniać  wymogi ustanowione dla

hodujących zwierzęta gospodarskie na obszarach wyłączonych spod zabudowy; 

4) postanowienia pkt 2 dotyczą  także zwierząt nieudomowionych, utrzymywanych w

charakterze zwierząt domowych. 

1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt

spełniających wymogi Prawa budowlanego; 

2) wszelka uciążliwoś ć  hodowli dla środowiska, w tym emisje będące jej skutkiem

zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona. 

1) przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych;

2) gromadzić  i usuwać  nieczystości, które nie są  obornikiem i gnojówką,  w sposób

przewidziany dla ścieków; 

3) składować  obornik w odległości co najmniej 10 m od linii rozgraniczającej drogi

publicznej, na terenie płaskim wyposażonym w płyty gnojowe w terminie określonym

ustawą,  tak by odcieki  nie mogły przedostawać  się  na teren sąsiednich

nieruchomości; 

4) przeprowadzać  deratyzację  pomieszczeń,  w których prowadzona jest hodowla

zwierząt ,  dwa razy do roku wiosną  i jesienią,  realizowaną  przez podmiot

uprawniony; 

5) pszczoły trzymać  w ulach, ustawionych na obrzeżach w odległości, co najmniej 30

m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły

nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich; w przypadku

gdy ule posadowione są  na nieruchomości stanowiącej współwłasność,  stosunki

pomiędzy współwłaścicielami regulują przepisy ustawy kodeks cywilny. 

1) propagowanie działań mieszkańców Gminy na rzecz ekologii;

2) wydawanie podmiotom gospodarczym zezwoleń na działalność usługową w zakresie

odbierania od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych stały c h  i

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych; 

3) bieżącą kontrolę realizacji przepisów ustawy oraz niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy 

 

 

 

Barbara Koleśnikow 
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UCHWAŁA NR LII/317/10  

RADY GMINY W GOŚCINIE  

z dnia 25 czerwca 2010 r.  

 

w sprawie regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Gościno 

 

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

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591, t.j. 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, 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 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, 

poz. 142, Nr 28 poz. 146) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z 2006r. Nr 144, 

poz. 1042, z 2008r. Nr 223, poz. 1464, z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 79 , poz. 666, Nr 92 

poz. 753, Nr 215, poz. 1664, z 2010r. Nr 47 poz. 278), Rada Gminy Gościno uchwala 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gościno, zwany dalej 

regulaminem, o następującej treści: 

T Y T UŁ  1 .  R E G U L A M I N  U T R Z Y M A N I A  C Z Y S T OŚ C I  I  

P O R ZĄ D K U   

R o z d z i ał  1  

Postanowienia ogólne  

§   1 .  1. Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, mieszkańców oraz osoby 

przebywające czasowo na terenie Gminy Gościno.  

2. Określa się  szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

Gościno a przede wszystkim:  

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:  

R o z d z i ał  2  

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości  

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

nieruchomości poprzez:  

2. Na terenie budowy wykonywanie obowiązków właściciela nieruchomości należy do 

wykonawcy robót budowlanych.  

3. Na terenie wydzielonych krawężnikiem oraz na przystankach komunikacyjnych 

obowiązki uprzątnięcia i pozbycia się  błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń, 

należą do przedsiębiorców użytkujących tereny służące komunikacji publicznej.  

4. Na drogach publicznych obowiązki utrzymania czystości i porządku, a także zbieranie 

i pozbywanie się  odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych 

oraz utrzymanie tych urządzeń  w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i 

technicznym, pozbywanie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych 

z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej należy do 

zarządcy drogi.  

5. Uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, 

jeżeli zarząd drogi pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów na takim 

chodniku, należą do zarządcy drogi.  

6. Na terenach pozostałych obowiązki utrzymania czystości i porządku należą do gminy, 

do obowiązków gminy należy także uprzątnięcie i pozbycie się  błota, śniegu, lodu i 

innych zanieczyszczeń  z chodników, jeżeli gmina pobiera opłaty z tytułu postoju lub 

parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku oraz zbieranie i pozbycie się 

odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych umieszczonych na 

tym chodniku i utrzymanie tych urządzeń  w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym.  

§   4 .  Na terenie gminy, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, 

zabrania się:  
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Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości oraz 

na drogach publicznych  

§ 5. 1. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie 

poprzez wyposażenie nieruchomości w pojemniki o odpowiedniej pojemności, 

uwzględniającej rodzaj zabudowy, działalność usługową i częstotliwość pozbywania się 

odpadów, według zasad opisanych w ust. 3.  

2. Pojemniki na odpady powinny być  ustawione w granicach nieruchomości, w miejscu 

dostępnym dla mieszkańców i jednostek wywozowych, na twardej i równej powierzchni, 

zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota, w sposób nie powodujący utrudnień i 

niedogodności dla sąsiadów; należy uwzględniać przepisy § 22 i § 23 Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 

z późn. zm.).  

3. Pojemniki do gromadzenia odpadów muszą  spełniać  techniczne wymogi 

bezpieczeństwa, higieny, ochrony środowiska uzgodnione z podmiotem wywożącym 

odpady; odpady gromadzone w inny sposób nie będą  wywożone; nie dotyczy to 

odpadów przestrzennych.  

4. Właściciel pojemnika odpowiada za utrzymanie go w odpowiednim stanie technicznym 

i sanitarnym.  

5. Pojemniki wymienione w ust. 8 pkt 2:  

6.  Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie 

przez dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale lub 

czasowo przebywających na jej terenie, w taki sposób by opróżnianie było konieczne 

nie częściej niż  raz w tygodniu bez dopuszczenia do przepełnienia; podobnie 

przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi zostać  dostosowana do ilości 

mieszkańców w sposób zapewniający uzyskanie stopnia ich oczyszczania określonego 

w przepisach odrębnych  

7. Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to:  

8. Odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić  w następujący 

sposób:  

§ 6. 1. Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych w miejscach i na drogach publicznych:  

2. Odpady należy gromadzić w pojemnikach:  

§   8 .  Ograniczenia wynikające z konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa i 

właściwej eksploatacji urządzeń  do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorników 

bezodpływowych:  
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Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości 

ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku 

publicznego  

§  9 .  1.  Właściciele nieruchomości  są  zobowiązani do zawarcia umów z podmiotem 

uprawnionym na odbiór odpadów komunalnych.  

2. Właściciele nieruchomości, które pomimo istniejącej w obrębie posesji sieci kanalizacji 

sanitarnej nie zostały podłączone do tej infrastruktury, zobowiązani są  dokonać 

przyłączenia po uprzednim uzyskaniu warunków technicznych przyłączenia do sieci w 

MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu. Powyższe nie dotyczy właścicieli, którzy wyposażyli 

nieruchomoś ć  w przydomową  oczyszczalnię   ścieków, której parametry i poziom 

oczyszczania odpowiada normom.  

3. Właściciele nieruchomości, które nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej, z uwagi 

na brak tego uzbrojenia, w tym rejonie, są  zobowiązani do podpisania z podmiotem 

uprawnionym, umowy na opróżnianie zbiornika bezodpływowego lub opróżnianie 

osadnika oczyszczalni przydomowej.  

4. Wymieniona wyżej umowa może  b yć  również  podpisana z inną  jednostką 

funkcjonującą w oparciu o ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w 

wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr 123 poz.858 j.t. z późn. 

zm.), jeżeli posiada ona stosowne zezwolenie.  

5. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych rozliczane jest w oparciu o wskazania 

przepływomierza zainstalowanego na stacji zlewnej ścieków dowożonych, gdy brak 

takiego licznika, stosujemy normy, które wynikają  z treści Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm 

zużycia wody (Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 70).  

6. Właściciele nieruchomości zużywający wodę na potrzeby gospodarstwa rolnego lub w 

związku z utrzymywaniem terenów zielonych m in. podlewania ogrodów i innych terenów 

zieleni, w związku z tym nieodprowadzający jej do zbiorników bezodpływowych, powinni 

zainstalować  odrębne liczniki do pomiaru zużycia wody na potrzeby bytowe, w 

przeciwnym razie będą rozliczani w oparciu o wyżej wymienione normy.  

7. Organizator imprezy masowej, nie później niż 30 dni przed planowanym terminem jej 

rozpoczęcia, jest zobowiązany wystąpić  z wnioskiem o opinię  do Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 marca 2009r. o 

bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009r. Nr 62 poz.504).  

§ 10 .  Ustala się  minimalną  częstotliwoś ć  usuwania odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości, zgodnie z umowami określonymi z przedsiębiorstwami:  

§ 11.  1. Odpady komunalne, selekcjonowane i nieselekcjonowane, są  odbierane od 

właścicieli nieruchomości zgodnie z podpisanymi umowami odbioru odpadów 

komunalnych w gminie, bądź na zgłoszenie.  

2. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany umieścić urządzenia wypełnione odpadami 

w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego bez 

konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie 

ma, należy je udostępnić  w dniu odbioru przedsiębiorcy wywozowemu, dopuszcza się 

także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru 

odpadów zgromadzonych w pojemnikach.  

3. Odpady wielkogabarytowe należy wystawić  na chodnik lub ulicę  przed wejściem na 

teren nieruchomości lub na miejsce wyznaczone przez zarządcę  do tego celu w 

zabudowie wielorodzinnej w oparciu o umowę  podpisaną  z podmiotem uprawnionym, 

natomiast w przypadku zabudowy jednorodzinnej należy gromadzić w zorganizowanych 

przez gminę  punktach zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego lub na zgłoszenie, w oparciu o umowę  z podmiotem 

uprawnionym.  

4. Odpady budowlane muszą być  złożone w udostępnionych przez podmiot uprawniony 

kontenerach, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu podmiotu uprawnionego oraz 

nie utrudniającym korzystania z nieruchomości lub wyznaczonym do tego celu przez 

zarządcę  w zabudowie wielorodzinnej Do odbierania tych odpadów można używać 

samochodów przystosowanych do przewozu kontenerów lub skrzyniowych, powinny one 

być przykryte, aby nie powodowały podczas transportu zanieczyszczenia i zaśmiecenia 

terenu.  

5. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na 

podstawie zamówienia właściciela nieruchomośc i ,  złożonego do podmiotu 

uprawnionego, z którym podpisał umowę,  zamówienie musi być zrealizowane w okresie 

36 godzin od zgłoszenia.  

6 .  C zęstotliwoś ć  opróżn i a n i a   z   o s adów  ściekowych zbiorników oczyszczalni 

przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji.  

7. Do odbierania odpadów komunalnych niesegregowanych należy używać samochodów 

specjalistycznych, a do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych - samochodów asenizacyjnych, pojazdy, o których mowa wyżej, 

winny być myte codziennie.  

8. Do odbierania odpadów należy  używać  samochodów specjalnie, w tym celu 

przystosowanych i wyposażonych ,  tak  aby  i ch  t ranspor t  n ie  powodował 

zanieczyszczenia i zaśmiecenia terenu.  

9. Zanieczyszczenia, jakie powstają  w wyniku załadunku i transportu odpadów oraz 

nieczystości płynnych pracownicy podmiotu uprawnionego mają obowiązek natychmiast 

usunąć.  

R o z d z i ał  5  

Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów oraz ilości odpadów 

wyselekcjonowanych, do których osiągnięcia zobowiązane są podmioty 

uprawnione  

§ 12. 1. Jednostki wywozowe prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, zobowiązani są  do ich przekazywania do 

miejsca najbliżej położonego od miejsca ich wytworzenia, w którym mogą być poddane 

odzyskowi lub unieszkodliwianiu, w instalacjach spełniających wymagania najlepszej 

dostępnej techniki lub technologu, o której mowa w art. 143 ustawy Prawo ochrony 

środowiska, ujętej w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami.  

2. System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy 

odpadów komunalnych ule-gających biodegradacji kierowanych do składowania:  

3. Obowiązek ten realizują przedsiębiorcy, którzy uzyskają zezwolenie na odbiór odpadów 

od mieszkańców.  

§ 13. Zgodnie z zapisami KPGO i treścią niniejszego Regulaminu, podmioty uprawnione 

są  zobowiązane w kolejnych latach wyselekcjonować  spośród odpadów komunalnych 

biodegradowalnych ilości odpadów podane w § 2 ust. 19.  
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Inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami  

§ 14. 1. Gmina zapewnia objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem 

odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, a więc:  

2. Zakłada się zwiększenie ilości zbieranych odpadów metodą selektywną od turystów i 

wczasowiczów.  

3. Gmina podaje do publicznej wiadomości wymagania, jakie muszą  spełniać 

przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwoleń na odbiór odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości; w wymaganiach tych szczegółowo określa, w oparciu o 

niniejszy Regulamin, zasady selekcji odpadów przez właścicieli, zasady ich odbioru oraz 

dalszego postępowania z nimi przez przedsiębiorców.  

4. Gmina wydając zezwolenie na odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości, poprzez 

określenie szczegółowych zasad odbioru i postępowania, zobowiązuje przedsiębiorców 

do odbierania wszystkich odpadów zebranych selektywnie, w tym powstających w 

gospodarstwach domowych, odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów, odpadów budowlanych z 

remontów i odpadów niebezpiecznych.  
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Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę 

przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem 

terenów przeznaczonych do wspólnego użytku  

§   1 5 .  Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są  zobowiązane do zachowania 

bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub 

uciążliwością  dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do 

użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.  

§ 16. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:  
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Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach 

wyłączonych z produkcji rolniczej  

§ 17. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych 

z produkcji rolniczej, oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego na funkcję inną niż rolnicza.  

2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie 

zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:  

3. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, 

zobowiązani są przestrzegać następujących zapisów:  

4. W przypadku wystąpienia konieczności przeniesienia kolonii pszczół  w miejsce 

spełniające wymagania o których mowa w ust. 3 pkt 5, należy dokonać  tego 

przeniesienia we właściwym czasie dostosowanym do stopnia wegetacji kolonii, w taki 

sposób aby zminimalizować ryzyko powstania szkody.  
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Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania  

§ 18. 1. Wprowadza się obowiązek przeprowadzenia akcji odszczurzania w miesiącach 

marzec i październik każdego roku na terenach nieruchomości.  

2. Obowiązkiem, o którym mowa w ust. 1 obarczeni są właściciele nieruchomości.  

3. W trakcie przeprowadzania deratyzacji obowiązuje zachowanie szczególnej 

ostrożności w obrębie miejsc wyłożenia środków zwalczających gryzonie.  

4. Obowiązkowej deratyzacji podlegają  wszystkie obiekty na terenie gminy: budynki 

mieszkalne, obiekty użyteczności publicznej, zabudowania gospodarcze, sklepy, 

warsztaty, ze szczególnym uwzględnieniem korytarzy piwnicznych, węzłów cieplnych, 

studni urządzeń kanalizacji sanitarnej itp.  

5. Deratyzacja powinna być  poprzedzona akcją sanitarno-porządkową,  mającą  na celu 

przegląd nieruchomości pod kątem jej niedostępności dla szczurów.  

6. Informacja o deratyzacji będzie podawana w formie obwieszczenia wójta gminy.  
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Postanowienia końcowe  

§ 19. 1. Gmina Gościno tworzy odpowiednie warunki do utrzymania czystości i porządku 

poprzez:  

2. W przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązków, o których mowa w regulaminie 

Wójt Gminy wydaje decyzję  nakazującą  wykonanie ww. obowiązku. Decyzja, o której 

mowa w zdaniu poprzedzającym podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 

czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005r. Nr 229 

poz.1954 j.t.z późn. zm.).  

3. Właściciele nieruchomości i inne osoby nie wykonujące obowiązków określonych w 

regulaminie podlegają  karze grzywny. Postępowanie w sprawach, o których mowa w 

zdaniu poprzedzającym toczy się  według przepisów postępowania w sprawach o 

wykroczenie.  

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gościno.  

§ 21. Traci moc uchwała Nr XXXV/249/06 Rady Gminy Gościno z dnia 9 lutego 2006 r. w 

sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gościno.  

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

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.  

1) wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości;

2) rodzaje i minimalną pojemnością urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów

komunalnych; 

3) częstotliwoś ć  i sposób pozbywania się  odpadów komunalnych i nieczystości

ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku

publicznego; 

4) maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów; 

5) inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami;

6) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe;

7) wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach

wyłączonych z produkcji rolniczej; 

8) wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej

przeprowadzania. 

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu

czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236 poz.2008 j.t. z późn. zm.); 

2) ustawie o odpadach - należy przez to rozumieć  ustawę z dnia z dnia 27 kwietnia

2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2007r. Nr 39 poz.251 j.t. z późn. zm.); 

3) ustawie o drogach publicznych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 marca

1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19 poz.115 j.t. z późn. zm.); 

4) ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków -

należy przez to rozumieć  ustawę  z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr 123

poz.858 j.t. z późn. zm.); 

5) Prawo wodne - należy przez to rozumieć  ustawę  z dnia 18 lipca 2001r. Prawo

wodne (Dz.U. z 2005r. Nr 239 poz.2019 j.t. z późn. zm.); 

6) Prawo ochrony środowiska - należy przez to rozumieć  ustawę z dnia 27 kwietnia

2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2008r. Nr 25 poz.150 j.t. z późn. zm.); 

7) ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - należy przez to

rozumieć ustawę o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca

2005 r. (Dz. U. 180 poz. 1495 z późn. zm.); 

8) ustawie o bateriach i akumulatorach – należy przez to rozumieć  ustawę z dnia 24

kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. 79 poz. 666), 

9) ustawie o ochronie zwierząt - należy przez to rozumieć  ustawę z dnia 21 sierpnia

1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003r. Nr 106 poz.1002 j.t. z późn. zm.); 

10) ustawie o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich - należy przez to

rozumieć ustawę z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.U.07.133.921 z późn. zm.); 

11) Prawo budowlane - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (Dz.U.06.156.1118 j.t. z późn. zm); 

12) nieruchomośc i  - 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; 

13) właścicielu nieruchomośc i  - należy przez to rozumieć  właściciela, a także

współwłaściciela, użytkowników wieczystych, jednostkę  organizacyjną  i osobę

posiadającą  nieruchomość  w zarządzie lub użytkowaniu, a także inny podmiot

władający nieruchomością,  również  wykonawcę  robót budowlanych oraz

przedsiębiorstwo komunikacji dla przystanków i dworców, a także osobę

sprawującą zarząd nad nieruchomością wspólną w rozumieniu przepisów ustawy z

dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 j.t. z

późn. zm.) lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany; 

14) umowach - należy przez to rozumieć  umowy, rozumiane zgodnie z treścią art. 6

ust. 1 ustawy, podpisane z podmiotem uprawnionym przez właścicieli

nieruchomości; 

15) górnych stawkach opłat - należy przez to rozumieć  zgodne z treścią art. 6 ust. 2

ustawy górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi,

podmiotów uprawnionych, w zakresie pozbywania się  zebranych na terenie

nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych; 

16) Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (dalej: KPGO) - należy rozumieć przez to

dokument przyjęty przez Radę Ministrów zgodnie z treścią art. 14 ust. 4 ustawy z

dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.07.39.251 j.t. z późn. zm.) i ogłoszony

w Monitorze Polskim z 2006r., Nr 90 poz.946 z dnia 29 grudnia 2006r., 

17) stawkach opłat  - należy rozumieć  przez to wysokość  opłat uiszczanych przez

właściciela nieruchomości, podmiotowi uprawnionemu za odbiór odpadów

komunalnych, przeliczonych na jedną zamieszkałą osobę w skali roku i miesiąca,

których wysokość skalkulowana jest z uwzględnieniem: ilości wytwarzanych przez

jedną  osobę  odpadów, kosztów ich odbioru, transportu, selekcji, odzysku,

recyklingu, kompostowania, składowania, spalania i innych form unieszkodliwiania

odpadów, nie wyłączając kosztów budowy instalacji, urządzeń i obiektów, kosztów

ich eksploatacji, zamknięcia, likwidacji, rekultywacji, monitoringu, dozorowania

oraz ewentualnych odszkodowań  wynikłych faktu realizacji obiektu lub kosztów

zabezpieczenia roszczeń; podmiot uprawniony zobowiązany jest do pomniejszania

stawek opłat o wpływy uzyskiwane z opłat produktowych z wojewódzkiego funduszu

ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wpływy uzyskane na mocy umów

podpisanych z organizacjami odzysku, wpływy uzyskane ze sprzedaży niektórych

surowców wtórnych oraz wpływy uzyskane od samorządu z tytułu dopłat do

selektywnej zbiórki i odbioru; ilość odpadów wytwarzanych w przeciągu roku przez

jedną osobę; 

18) zniżkach w opłatach - należy przez to rozumieć,  zgodne z treścią  art. 6 ust. 4

ustawy, zniżki, w stosunku do górnych stawek opłat, udzielane w roku następnym,

właścicielom nieruchomości, w zamian za zebrane i odebrane odpady w sposób

selektywny w roku poprzednim; wielkoś ć  zniżek określa rada gminy w drodze

uchwały; 

19) poziomach selekcji - należy przez to rozumieć,  ilość  - zgodnie z docelowymi

zapisami KPGO - odbieranych od jednej osoby następujących odpadów: 

a) organicznych w roku 2010 – 23,5kg z tendencją  spadkową  o 5% w latach

następnych 

b) opakowań  z papierem, tekturą  tekstyliami i metalami w roku 2010 – 25,5kg bez

zmian w latach następnych. 

c) odpadów wielkogabarytowych rocznie na poziomie 20kg.

d) odpadów budowlanych w roku 2010 -85kg i w 2015r. – 103kg.

e) odpadów niebezpiecznych rocznie do poziomu 3 kg.

20) odpadach komunalnych - należy przez to rozumieć  odpady powstające w

gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów

niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na

swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach

domowych; 

21) odpadach wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć  jeden ze strumieni

odpadów komunalnych wymienionych w KPGO, charakteryzujący się tym, że jego

składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę,  nie mogą  być  umieszczone w

typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych; 

22) odpadach ulegających biodegradacji - należy przez to rozumieć  odpady, które

ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów; 

23) odpadach zielonych - należy przez to rozumieć  frakcję  odpadów ulegających

biodegradacji, powstających w wyniku pielęgnacji i uprawy ogrodów i terenów

zielonych; 

24) odpadach opakowaniowych - należy przez to rozumieć  opakowania z papieru i

tektury, opakowania wielomateriałowe, opakowania z tworzyw sztucznych,

opakowania ze szkła, opakowania z blachy stalowej i opakowania z aluminium,

wymienione w KPGO pośród 18 strumieni składających się na odpady komunalne; 

25) odpadach budowlanych - rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzących z

remontów i budów wymienioną w KPGO pośród 18 strumieni składających się na

odpady komunalne; 

26) odpadach niebezpiecznych - rozumie się  przez to  f rakc ję  odpadów

niebezpiecznych w rozumieniu ustawy o odpadach, wymienioną w KPGO pośród

18 strumieni składających się  na odpady komunalne, a więc np.: baterie,

akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do

impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków,

opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach, opakowania po aerozolach,

zużyte opatrunki; 

27) sprzęcie (elektrycznym i elektronicznym) - należy przez to rozumieć  zgodnie z

ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca 2005 r.

(Dz. U. 180 poz. 1495 z późn. zm.) urządzenia, których prawidłowe działanie jest

uzależn i o n e  o d  d o pły w u  p rądu e lekt rycznego lub od obecnośc i   pó l

elektromagnetycznych oraz mogące służyć do wytwarzania, przesyłu lub pomiaru

prądu elektrycznego lub pól elektromagnetycznych i zaprojektowane do użytku

przy napięciu elektrycznym nieprzekraczającym 1.000 V dla prądu zmiennego

oraz 1.500 V dla prądu stałego, zaliczone do grup sprzętu określonych w

załączniku nr 1 do ustawy; 

28) nieczystościach ciekły c h  - należy przez to rozumieć   ścieki gromadzone

przejściowo w zbiornikach bezodpływowych; 

29) zbiornikach bezodpływowych - należy przez to rozumieć  instalacje i urządzenia

przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstania; 

30) stacjach zlewnych - należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia zlokalizowane

przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków służące do

przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych po-jazdami asenizacyjnymi z

miejsc gromadzenia; 

31) miejscu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych należy przez to

rozumieć zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o odpadach instalację służącą do odzysku

lub unieszkodliwiania w najnowszej technologii, położoną  najbliżej miejsca

wytwarzania odpadów, na obszarze tego województwa, na którym zostały

wytworzone; 

32) podmiotach uprawnionych - należy przez to rozumieć  przedsiębiorstwa będące

gminnymi jednostkami organizacyjnymi lub podmiotami posiadającymi wydane

przez Wójta Gminy, organ wykonawczy jednostki pomocniczej lub organ jednostki

albo podmiotu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

samorządzie gminnym, ważne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie: 

a) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

b) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

c) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

d) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni

zwłok zwierzęcych i ich części; 

33) zabudowie wielorodzinnej - należy przez to rozumieć  zabudowę  budynkami

wielomieszkaniowymi i wielolokalowymi; 

34) chowie zwierząt  - rozumie się  przez to wszelkie formy posiadania zwierząt

gospodarskich bez względu na tytuł  prawny oraz sposób ich utrzymywania i

użytkowania; 

35) zwierzętach domowych - rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające

wraz z  człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu,

utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza w rozumieniu ustawy

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003r. Nr 106 poz.1002 j.t.

z późn. zm.); 

36) zwierzętach gospodarskich - rozumie się przez to zwierzęta utrzymywane w celach

hodowlanych i produkcyjnych; 

37) 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. 

1) wyposażenie nieruchomości w opisane w Rozdziale III urządzenia, służące do

zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim

stanie sanitarnym, porządkowym, technicznym i okresowe dokonywanie dezynfekcji

tych urządzeń; 

2) utrzymywanie w należytym stanie sanitarnym altan oraz innych pomieszczeń,

mieszczących urządzenia na odpady; 

3) prowadzenie w opisanym w § 5. ust. 9 zakresie selektywnego zbierania i

przekazywania do odbioru poszczególnych strumieni odpadów komunalnych; 

4) przekazanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych

podmiotowi uprawnionemu do odbioru; 

5) selektywne zbieranie odpadów innych niż  komunalne, powstających na terenie

nieruchomości w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej, np. medycznych,

weterynaryjnych, i postępowanie z nimi zgodnie z zasadami przewidzianymi w

ustawie o odpadach; 

6) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości odpadów budowlanych i resztek

materiałów budowlanych, powstałych w wyniku remontu i modernizacji lokali i

budynków do specjalnie do tego celu przeznaczonych kontenerów ustawianych

przez uprawnione podmioty na zlecenie właściciela nieruchomości; 

7) bezwzględne przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej

lub, w przypadku, gdy budowa sieci jest technicznie lub ekonomicznie

nieuzasadniona, a fakt ten ma swoje odzwierciedlenie w studium uwarunkowań  i

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowym planie

zagospodarowania przestrzennego, o ile taki został opracowany oraz w wieloletnim

planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,

wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nie-czystości ciekłych lub

przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w

przepisach odrębnych; 

8) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych;

9) utrzymywanie w prawidłowym stanie technicznym posiadanego uzbrojenia

technicznego tj. przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

udrażnianie rynien, rur spustowych łącznie z koszem do czyszczenia i rewizją; 

10) oddzielne gromadzenie ścieków bytowych, gnojówki i gnojowicy;

11) utrzymywanie w prawidłowym stanie technicznym, odmulanie i wykaszanie rowów

odwadniających istniejących przy drogach,  torach i  na terenie innych

nieruchomości będących własnością danego podmiotu; 

12) utrzymywanie czystości na przystankach, torowiskach, w przepustach, i przy

przejściach, pod mostami itp.; 

13) uprzątanie z powierzchni nieruchomości i z wnętrza budynków każdej substancji

lub przedmiotu należących do jednej z kategorii określonych w załączniku nr 1 do

ustawy o odpadach, których posiadacz pozbywa się,  zamierza się pozbyć  lub do

ich pozbycia się jest obowiązany i przekazywanie ich podmiotowi uprawnionemu; 

14) likwidowanie śliskości w okresie mrozów i opadów śnieżnych w miejscach

użyteczności publicznej i chodnikach przy użyc iu  środków wymienionych w

Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. Dz. U. Nr 230,

poz. 1960 w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą  być

używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach; 

15) usuwanie nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych części nieruchomości

użyteczności publicznej; 

16) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wyłącznie w miejscach

dozwolonych, a więc: 

a) na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego tylko pod warunkiem,

że powstając e  ścieki odprowadzane są  do kanalizacji sanitarnej na warunkach

określonych przez zarządcę tej kanalizacji lub gromadzone w sposób umożliwiający

ich usunięcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w

szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników

wodnych lub do ziemi, 

b) na terenach służących  do  użytku publicznego tylko w miejscach do tego

przygotowanych i specjalnie oznaczonych; 

17) naprawy, drobne, a więc wymiana kół,  świec zapłonowych, żarówek, uzupełnianie

płynów, regulacje, pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi,

na terenie nieruchomości tylko za zgodą właściciela nieruchomości i tylko wtedy,

gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są

gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami o

utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 

18) stosowanie się  właścicieli zwierząt domowych i gospodarskich do przepisów

rozdziałów VII i VIII niniejszego Regulaminu. 

1) stosowania i składowania środków chemicznych dla usunięc i a  śniegu i lodu,

szkodliwych dla środowiska, a w szczególności dla terenów zieleni oraz zadrzewień;

ponadto obowiązuje całkowity zakaz stosowania środków chemicznych w pobliżu

pomników przyrody i parków wiejskich; 

2) zgarniania śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię;

3) wyprowadzania psów lub innych zwierząt do obiektów użytku publicznego, placówek

handlowych lub gastronomicznych i na teren plaży jeziornej, jeżeli zakaz taki wynika

z wyraźnego oznakowania dokonanego przez właściciela nieruchomości lub podmiot

zarządzający (placówką lub obiektem lub terenem); 

4) zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt;

5) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami

zlewnymi; 

6) indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli

nieruchomości; 

7) wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów,

nieczystości ciekłych i wód opadowych spływających z powierzchni dachów,

podjazdów, itp.; 

8) wprowadzania ścieków bytowych i przemysłowych do urządzeń  sieci kanalizacji

deszczowej a także wprowadzania ścieków deszczowych i wód drenażowych do

kanalizacji sanitarnej oraz wprowadzania do wszystkich urządzeń  kanalizacyjnych

odpadów stałych, czego konsekwencją  jest zmniejszanie przepustowości kanałów

odpadów płynnych niemieszających się z wodą, substancji palnych i wybuchowych,

substancji żrących, od-padów z hodowli zwierząt  o raz  ścieków zawierających

drobnoustroje chorobotwórcze - zgodnie z ustawą  o zbiorowym zaopatrzeniu w

wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków; 

1) powinny być  wyposażone w szczelne pokrywy zabezpieczające gromadzone

odpady przed dostępem zwierząt oraz opadów atmosferycznych; 

2) nie powinny powodować uciążliwego hałasu w trakcie ich wytaczania i opróżniania.

1) kosze uliczne o pojemności od 10 do 50 I;

2) pojemniki na odpady o pojemności od 110 I, 120 I, 240 I, 1100 I, KP7-7000 I;

3) worki w sytuacji, gdy warunki atmosferyczne uniemożliwiają  dojazd pojazdów

podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów; 

4) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań  ze szkła, opakowań  z

tworzyw sztucznych, zmieszanych odpadów opakowaniowych o pojemności 1000 I

do 2500 I oraz KP7 - na odpady wielkogabarytowe; 

5) kontenery przeznaczone na odpady budowlane KP-7;

6) kosze na psie odchody.

1) odpady kuchenne ulegające biodegradacji: obecny system gospodarowania

odpadami komunalnymi przy wykorzystaniu istniejącego miejsca odzysku i

unieszkodliwiania zapewnia ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji.

Dopuszcza się  łączne zbieranie odpadów biodegradowalnych ze zmieszanymi

niesegregowanymi odpadami komunalnymi; 

2) odpady opakowaniowe: – w zabudowie jednorodzinnej - składane są do worków na

opakowania, dostarczonych przez podmiot uprawniony i przekazywane w ramach

zawiązanej umowy; odbiór raz w miesiącu, – w zabudowie wielorodzinnej - składane

są  do worków, dostarczonych przez podmiot uprawniony i przekazywane na

bieżąco do Gminnej Zbiornicy Odpadów (GZO), gdy właściciel nieruchomości

podpisał  odrębną  umowę  z podmiotem uprawnionym. Gdy właściciel umowy nie

podpisał,  odpady składane są  do odrębnego pojemnika, w który zarządca

nieruchomości ją wyposażył; odbiór dwa razy w miesiącu; 

3) odpady tekstylne i obuwie zaleca się  gromadzić  do istniejących w przestrzeni

wiejskiej specjalnych pojemnikach ustawionych na terenie osiedli mieszkaniowych

zabudowy wielorodzinnej oraz przy obiektach handlowych; odbiór raz w miesiącu; 

4) sprzęt elektryczny i elektroniczny; zabrania się  umieszczania zużytego sprzętu

łącznie z innymi odpadami; należy organizować  odbiór w oparciu o indywidualne

umowy z podmiotem uprawnionym - w przypadku zabudowy wielorodzinnej,

natomiast w przypadku zabudowy jednorodzinnej należy gromadzić  w

zorganizowanych przez gminę  punktach zbiórki odpadów wielkogabarytowych i

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ponadto zgodnie z art. 42 ustawy

o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym obowiązek odbierania zużytego

sprzętu ciąży na sprzedawcach; 

5) odpady niebezpieczne: – w zabudowie jednorodzinnej zbieranie w odpowiednich do

tego opakowaniach, dostarczonych przez podmiot uprawniony i przekazywane jemu

zgodnie z podpisaną umową;  odbiór raz w miesiącu, – w zabudowie wielorodzinnej

zbieranie w odpowiednich do tego opakowaniach, dostarczonych przez podmiot

uprawniony i przekazywanie uprawnionemu podmiotowi, z którym wytwórca podpisał

odrębną  umowę.  Gdy właściciel umowy nie podpisał,  odpady składane są  do

odrębnego pojemnika, w który zarządca nieruchomości ją wyposażył;  odbiór raz w

miesiącu. Zgodnie z zapisami w planie gospodarki odpadami należy zbierać  do

pojemników rozmieszczonych w: placówkach sprzedaży detalicznej artykułów i

sprzętu gospodarstwa domowego oraz artykułów radiowo-telewizyjnych, placówkach

sprzedaży detalicznej sprzętu oświetleniowego, (zgodnie z art. 42 ustawy o zużytym

sprzęcie elektrycznym i elektronicznym obowiązek odbierania zużytego sprzętu

ciąży na sprzedawcach), w aptekach, szkołach, placówkach sprzedaży detalicznej

paliw płynnych i gazowych, warsztatach samochodowych, punktach wymiany oleju;

zgodnie z ustawą o bateriach i akumulatorach zabrania się umieszczania zużytych

baterii i zużytych akumulatorów razem z innymi odpadami; 

6) odpady wielkogabarytowe; zabrania się umieszczania odpadów wielkogabarytowych

z innymi odpadami; należy organizować odbiór w oparciu o indywidualne umowy z

podmiotem uprawnionym - w przypadku zabudowy wielorodzinnej, natomiast w

przypadku zabudowy jednorodzinnej należy gromadzić  w zorganizowanych przez

gminę  punktach zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu

elektrycznego i elektroniczne-go lub na zgłoszenie, w oparciu o zawarte umowy z

podmiotem uprawnionym; 

7) odpady budowlane są  składane do kontenera otwartego dostarczonego przez

podmiot uprawniony, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu podmiotu

uprawnionego, na miejscu nie utrudniającym korzystania z nieruchomości; odbiór

na zgłoszenie indywidualne. 

1) gmina i prowadzący handlową działalność gospodarczą są zobowiązani ustawić  w

miejscach publicznych, przed sklepami itp., pojemniki przeznaczone na selektywną

zbiórkę  odpadów z zakresu prowadzonej działalności, Pojemniki przeznaczone do

zbiórki selektywnej odpadów w systemie ogólnodostępnym, muszą  posiadać

odpowiednie wyraźne oznaczenia, na jaki surowiec wtórny są przeznaczone. Nowo

dostawiane pojemniki powinny być  dostosowane pod względem wizualnym i

objętościowym do istniejących w najbliższym otoczeniu. Pod względem systemu

odbioru tych odpadów należy pojemniki dostosować do systemu posiadanego przez

firmę, która świadczy odbiór tych odpadów; 

2) miejsca publiczne takie jak drogi publiczne, ciągi handlowo-usługowe, przystanki

komunikacji, parki są  przez właścicieli nieruchomości lub przedsiębiorców

użytkujących tereny komunikacji publicznej obowiązkowo wyposażo n e  w

zamocowane na stałe kosze uliczne, zgodnie z następującymi zasadami: –

rozmieszczenie musi uwzględniać natężenie ruchu ulicznego na drogach, – muszą

być  wykonane z materiałów odpornych na palenie, – wielkoś ć  koszy ulicznych

została określona w § 5 ust. 7 pkt 1, 

3) organizatorzy imprezy masowej są zobowiązani do wyposażenia miejsca, na którym

ona się odbywa, w jeden pojemnik o pojemności 120 I na 20 osób uczestniczących

w imprezie oraz w szalety przenośne w liczbie jeden szalet na 200 osób

uczestniczących w imprezie, organizatorzy są zobowiązani przed imprezą zawrzeć

umowy z podmiotami uprawnionymi posiadającymi aktualne zezwolenie na odbiór i

transport odpadów, celem wyposażenia w kosze i szalety oraz ich opróżnienie i

uprzątnięcie w czasie nie dłuższym niż 12 godzin po zakończeniu imprezy. 

1) opakowania z papieru i tektury – w pojemnikach koloru niebieskiego,

2) opakowania ze szkła – w urządzeniach pojemnikach zielonego,

3) opakowania z tworzyw sztucznych, wielkomateriałowe lub z metali – w pojemnikach

koloru żółtego, 

4) opakowania ulegające biodegradacji – w pojemnikach koloru brązowego,

5) odpady niesegregowane – w pojemnikach z logo odbiorcy,

6) odpady niebezpieczne; baterie i akumulatory - w pojemnikach koloru czerwonego,

Postanowienia niniejszego ustępu nie naruszają  postanowień  §  5  us t .   8   i   9

niniejszego regulaminu. 

§   7 .Zasady rozmieszczania urządzeń  przeznaczonych do zbierania odpadów i

gromadzenia nieczystości płynnych:  

1) podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy

uwzględniać przepisy § 22 i § 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.); 

2) na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi

odpadami należy ustawiać  w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników

podmiotu uprawnionego bez konieczności otwierania wejśc i a  n a  t e r e n

nieruchomośc i  l ub ,  gdy  tak ie j  możliwośc i  n i e  m a ,  n a l eży udostępnić  je

przedsiębiorstwu wywozowemu w dniu odbioru, dopuszcza się także wjazd na teren

nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów

zgromadzonych w pojemnikach; 

3) zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą

być  zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego

podmiotu uprawnionego w celu ich opróżnienia. 

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

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) do pojemników na opakowania szklane zabrania się  wrzucać:  – ceramikę

(porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki), – lustra, – szklane opakowania

farmaceutyczne i chemiczne z pozostałościami zawartośc i ,  – szkło budowlane

(szyby okienne, szkło zbrojone), szyby samochodowe; 

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

zabrudzone tworzywa sztuczne pochodzenia medycznego, – opakowania i butelki

po olejach i smarach, puszki i pojemniki po farbach i lakierach, – opakowania po

środkach chwasto- i owadobójczych; 

4) zabrania się  odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z

obornika do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe; 

5) zabrania się  gromadzenia w zbiornikach bezodpływowych nieczyszczonych

ścieków poprodukcyjnych, ścieków zawierających ropopochodne oraz płynnych

odpadów kuchennych z zakładów zbiorowego żywienia. 

a) w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz w tygodniu,

b) niezależn i e  o d  c zęstotliwośc i   op różniania pojemników i koszy ulicznych

zarządzający obszarem mają  obowiązek nie dopuścić  do przepełnienia koszy

ulicznych i wysypywania odpadów na ziemię; 

c) usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa się według potrzeb jednak nie

rzadziej niż raz w tygodniu; 

d) właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani

opróżniać je z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia i

wylewania na powierzchnię  terenu oraz zagniwania nagromadzonych w nich

ścieków; przyjmuje się,  że pojemnoś ć  zbiorników powinna wystarczyć  na

opróżnianie ich nie częściej niż raz w tygodniu; 

e) właściciele punktów handlowych i usługowych zlokalizowanych poza budynkami są

zobowiązani usuwać odpady codziennie; 

f) organizatorzy imprez masowych zobowiązani są  usuwać  odpady i opróżniać

przenośne toalety oraz usuwać  je w czasie nie dłuższym niż  12 godzin po

zakończeniu imprezy. 

a) do 31 grudnia 2010 r. do nie więcej niż  75% wagowo całkowitej masy odpadów

ulegających biodegradacji, 

b) do 31 grudnia 2013 r. do nie więcej niż 50%,

c) do 31 grudnia 2020 r. do nie więcej niż 35%, w stosunku do masy tych odpadów

wytworzonych w roku 1995, będą  to następujące i lośc i  w  gmin ie :  – 115

kg/osobę/rok w roku 2010, – 76 kg/osobę/rok w roku 2013, – 53 kg/osobę/rok w

roku 2020, przy czym ilość odpadów biodegradowalnych wytworzonych w 1995 r. w

Polsce wg KPGO to 4.380,8 tys. Mg, a w województwie zachodniopomorskim 209,9

tys. Mg. 

a) opakowaniowych,

b) wielkogabarytowych,

c) budowlanych,

d) niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych.

1) w odniesieniu do psów:

a) wyposażenia psa w obrożę,  a w przypadku ras uznawanych za agresywne –

również w kaganiec, 

b) prowadzenie psa na uwięzi a psa rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób

zagrażającego otoczeniu - na uwięzi i w nałożonym kagańcu, 

c) zwolnienie przez właściciela nieruchomośc i  psów ze smyczy na  teren ie

nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w

sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób

trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem, 

2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:

a) stały i skuteczny dozór,

b) niewprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem

obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp.,

postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzy-stających z pomocy psów-

przewodników, 

c) niewprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla

dzieci, plaż,  kąpielisk oraz tereny objęte zakazem na podstawie odrębnych uchwał

rady gminy, 

d) zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach

zielonych do tego prze-znaczonych i specjalnie oznakowanych, w sytuacji, gdy

właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy

ono psów ras uznanych za agresywne, 

e) 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, należy umieszczać  w specjalnie

przygotowanych do tego celu koszach lub jeśli one nie występują w pobliżu mogą

być  deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów;

postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z  psów

przewodników, 

f) niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe,

g) właściwe traktowanie zwierząt domowych zgodnie z art. 5, art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o

ochronie zwierząt, 

h) zgłaszanie do schroniska, faktu zauważenia bezdomnego psa lub zwierzęcia

podejrzanego o wściekliznę; 

3) hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są  spełniać  wymogi ustanowione dla

hodujących zwierzęta gospodarskie na obszarach wyłączonych spod zabudowy; 

4) postanowienia pkt 2 dotyczą  także zwierząt nieudomowionych, utrzymywanych w

charakterze zwierząt domowych. 

1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt

spełniających wymogi Prawa budowlanego; 

2) wszelka uciążliwoś ć  hodowli dla środowiska, w tym emisje będące jej skutkiem

zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona. 

1) przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych;

2) gromadzić  i usuwać  nieczystości, które nie są  obornikiem i gnojówką,  w sposób

przewidziany dla ścieków; 

3) składować  obornik w odległości co najmniej 10 m od linii rozgraniczającej drogi

publicznej, na terenie płaskim wyposażonym w płyty gnojowe w terminie określonym

ustawą,  tak by odcieki  nie mogły przedostawać  się  na teren sąsiednich

nieruchomości; 

4) przeprowadzać  deratyzację  pomieszczeń,  w których prowadzona jest hodowla

zwierząt ,  dwa razy do roku wiosną  i jesienią,  realizowaną  przez podmiot

uprawniony; 

5) pszczoły trzymać  w ulach, ustawionych na obrzeżach w odległości, co najmniej 30

m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły

nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich; w przypadku

gdy ule posadowione są  na nieruchomości stanowiącej współwłasność,  stosunki

pomiędzy współwłaścicielami regulują przepisy ustawy kodeks cywilny. 

1) propagowanie działań mieszkańców Gminy na rzecz ekologii;

2) wydawanie podmiotom gospodarczym zezwoleń na działalność usługową w zakresie

odbierania od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych stały c h  i

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych; 

3) bieżącą kontrolę realizacji przepisów ustawy oraz niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy 

 

 

 

Barbara Koleśnikow 
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UCHWAŁA NR LII/317/10  

RADY GMINY W GOŚCINIE  

z dnia 25 czerwca 2010 r.  

 

w sprawie regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Gościno 

 

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

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591, t.j. 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, 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 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, 

poz. 142, Nr 28 poz. 146) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z 2006r. Nr 144, 

poz. 1042, z 2008r. Nr 223, poz. 1464, z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 79 , poz. 666, Nr 92 

poz. 753, Nr 215, poz. 1664, z 2010r. Nr 47 poz. 278), Rada Gminy Gościno uchwala 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gościno, zwany dalej 

regulaminem, o następującej treści: 

T Y T UŁ  1 .  R E G U L A M I N  U T R Z Y M A N I A  C Z Y S T OŚ C I  I  

P O R ZĄ D K U   

R o z d z i ał  1  

Postanowienia ogólne  

§   1 .  1. Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, mieszkańców oraz osoby 

przebywające czasowo na terenie Gminy Gościno.  

2. Określa się  szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

Gościno a przede wszystkim:  

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:  

R o z d z i ał  2  

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości  

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

nieruchomości poprzez:  

2. Na terenie budowy wykonywanie obowiązków właściciela nieruchomości należy do 

wykonawcy robót budowlanych.  

3. Na terenie wydzielonych krawężnikiem oraz na przystankach komunikacyjnych 

obowiązki uprzątnięcia i pozbycia się  błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń, 

należą do przedsiębiorców użytkujących tereny służące komunikacji publicznej.  

4. Na drogach publicznych obowiązki utrzymania czystości i porządku, a także zbieranie 

i pozbywanie się  odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych 

oraz utrzymanie tych urządzeń  w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i 

technicznym, pozbywanie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych 

z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej należy do 

zarządcy drogi.  

5. Uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, 

jeżeli zarząd drogi pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów na takim 

chodniku, należą do zarządcy drogi.  

6. Na terenach pozostałych obowiązki utrzymania czystości i porządku należą do gminy, 

do obowiązków gminy należy także uprzątnięcie i pozbycie się  błota, śniegu, lodu i 

innych zanieczyszczeń  z chodników, jeżeli gmina pobiera opłaty z tytułu postoju lub 

parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku oraz zbieranie i pozbycie się 

odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych umieszczonych na 

tym chodniku i utrzymanie tych urządzeń  w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym.  

§   4 .  Na terenie gminy, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, 

zabrania się:  

R o z d z i ał  3  

Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości oraz 

na drogach publicznych  

§ 5. 1. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie 

poprzez wyposażenie nieruchomości w pojemniki o odpowiedniej pojemności, 

uwzględniającej rodzaj zabudowy, działalność usługową i częstotliwość pozbywania się 

odpadów, według zasad opisanych w ust. 3.  

2. Pojemniki na odpady powinny być  ustawione w granicach nieruchomości, w miejscu 

dostępnym dla mieszkańców i jednostek wywozowych, na twardej i równej powierzchni, 

zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota, w sposób nie powodujący utrudnień i 

niedogodności dla sąsiadów; należy uwzględniać przepisy § 22 i § 23 Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 

z późn. zm.).  

3. Pojemniki do gromadzenia odpadów muszą  spełniać  techniczne wymogi 

bezpieczeństwa, higieny, ochrony środowiska uzgodnione z podmiotem wywożącym 

odpady; odpady gromadzone w inny sposób nie będą  wywożone; nie dotyczy to 

odpadów przestrzennych.  

4. Właściciel pojemnika odpowiada za utrzymanie go w odpowiednim stanie technicznym 

i sanitarnym.  

5. Pojemniki wymienione w ust. 8 pkt 2:  

6.  Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie 

przez dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale lub 

czasowo przebywających na jej terenie, w taki sposób by opróżnianie było konieczne 

nie częściej niż  raz w tygodniu bez dopuszczenia do przepełnienia; podobnie 

przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi zostać  dostosowana do ilości 

mieszkańców w sposób zapewniający uzyskanie stopnia ich oczyszczania określonego 

w przepisach odrębnych  

7. Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to:  

8. Odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić  w następujący 

sposób:  

§ 6. 1. Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych w miejscach i na drogach publicznych:  

2. Odpady należy gromadzić w pojemnikach:  

§   8 .  Ograniczenia wynikające z konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa i 

właściwej eksploatacji urządzeń  do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorników 

bezodpływowych:  

R o z d z i ał  4  

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości 

ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku 

publicznego  

§  9 .  1.  Właściciele nieruchomości  są  zobowiązani do zawarcia umów z podmiotem 

uprawnionym na odbiór odpadów komunalnych.  

2. Właściciele nieruchomości, które pomimo istniejącej w obrębie posesji sieci kanalizacji 

sanitarnej nie zostały podłączone do tej infrastruktury, zobowiązani są  dokonać 

przyłączenia po uprzednim uzyskaniu warunków technicznych przyłączenia do sieci w 

MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu. Powyższe nie dotyczy właścicieli, którzy wyposażyli 

nieruchomoś ć  w przydomową  oczyszczalnię   ścieków, której parametry i poziom 

oczyszczania odpowiada normom.  

3. Właściciele nieruchomości, które nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej, z uwagi 

na brak tego uzbrojenia, w tym rejonie, są  zobowiązani do podpisania z podmiotem 

uprawnionym, umowy na opróżnianie zbiornika bezodpływowego lub opróżnianie 

osadnika oczyszczalni przydomowej.  

4. Wymieniona wyżej umowa może  b yć  również  podpisana z inną  jednostką 

funkcjonującą w oparciu o ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w 

wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr 123 poz.858 j.t. z późn. 

zm.), jeżeli posiada ona stosowne zezwolenie.  

5. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych rozliczane jest w oparciu o wskazania 

przepływomierza zainstalowanego na stacji zlewnej ścieków dowożonych, gdy brak 

takiego licznika, stosujemy normy, które wynikają  z treści Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm 

zużycia wody (Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 70).  

6. Właściciele nieruchomości zużywający wodę na potrzeby gospodarstwa rolnego lub w 

związku z utrzymywaniem terenów zielonych m in. podlewania ogrodów i innych terenów 

zieleni, w związku z tym nieodprowadzający jej do zbiorników bezodpływowych, powinni 

zainstalować  odrębne liczniki do pomiaru zużycia wody na potrzeby bytowe, w 

przeciwnym razie będą rozliczani w oparciu o wyżej wymienione normy.  

7. Organizator imprezy masowej, nie później niż 30 dni przed planowanym terminem jej 

rozpoczęcia, jest zobowiązany wystąpić  z wnioskiem o opinię  do Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 marca 2009r. o 

bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009r. Nr 62 poz.504).  

§ 10 .  Ustala się  minimalną  częstotliwoś ć  usuwania odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości, zgodnie z umowami określonymi z przedsiębiorstwami:  

§ 11.  1. Odpady komunalne, selekcjonowane i nieselekcjonowane, są  odbierane od 

właścicieli nieruchomości zgodnie z podpisanymi umowami odbioru odpadów 

komunalnych w gminie, bądź na zgłoszenie.  

2. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany umieścić urządzenia wypełnione odpadami 

w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego bez 

konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie 

ma, należy je udostępnić  w dniu odbioru przedsiębiorcy wywozowemu, dopuszcza się 

także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru 

odpadów zgromadzonych w pojemnikach.  

3. Odpady wielkogabarytowe należy wystawić  na chodnik lub ulicę  przed wejściem na 

teren nieruchomości lub na miejsce wyznaczone przez zarządcę  do tego celu w 

zabudowie wielorodzinnej w oparciu o umowę  podpisaną  z podmiotem uprawnionym, 

natomiast w przypadku zabudowy jednorodzinnej należy gromadzić w zorganizowanych 

przez gminę  punktach zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego lub na zgłoszenie, w oparciu o umowę  z podmiotem 

uprawnionym.  

4. Odpady budowlane muszą być  złożone w udostępnionych przez podmiot uprawniony 

kontenerach, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu podmiotu uprawnionego oraz 

nie utrudniającym korzystania z nieruchomości lub wyznaczonym do tego celu przez 

zarządcę  w zabudowie wielorodzinnej Do odbierania tych odpadów można używać 

samochodów przystosowanych do przewozu kontenerów lub skrzyniowych, powinny one 

być przykryte, aby nie powodowały podczas transportu zanieczyszczenia i zaśmiecenia 

terenu.  

5. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na 

podstawie zamówienia właściciela nieruchomośc i ,  złożonego do podmiotu 

uprawnionego, z którym podpisał umowę,  zamówienie musi być zrealizowane w okresie 

36 godzin od zgłoszenia.  

6 .  C zęstotliwoś ć  opróżn i a n i a   z   o s adów  ściekowych zbiorników oczyszczalni 

przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji.  

7. Do odbierania odpadów komunalnych niesegregowanych należy używać samochodów 

specjalistycznych, a do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych - samochodów asenizacyjnych, pojazdy, o których mowa wyżej, 

winny być myte codziennie.  

8. Do odbierania odpadów należy  używać  samochodów specjalnie, w tym celu 

przystosowanych i wyposażonych ,  tak  aby  i ch  t ranspor t  n ie  powodował 

zanieczyszczenia i zaśmiecenia terenu.  

9. Zanieczyszczenia, jakie powstają  w wyniku załadunku i transportu odpadów oraz 

nieczystości płynnych pracownicy podmiotu uprawnionego mają obowiązek natychmiast 

usunąć.  

R o z d z i ał  5  

Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów oraz ilości odpadów 

wyselekcjonowanych, do których osiągnięcia zobowiązane są podmioty 

uprawnione  

§ 12. 1. Jednostki wywozowe prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, zobowiązani są  do ich przekazywania do 

miejsca najbliżej położonego od miejsca ich wytworzenia, w którym mogą być poddane 

odzyskowi lub unieszkodliwianiu, w instalacjach spełniających wymagania najlepszej 

dostępnej techniki lub technologu, o której mowa w art. 143 ustawy Prawo ochrony 

środowiska, ujętej w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami.  

2. System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy 

odpadów komunalnych ule-gających biodegradacji kierowanych do składowania:  

3. Obowiązek ten realizują przedsiębiorcy, którzy uzyskają zezwolenie na odbiór odpadów 

od mieszkańców.  

§ 13. Zgodnie z zapisami KPGO i treścią niniejszego Regulaminu, podmioty uprawnione 

są  zobowiązane w kolejnych latach wyselekcjonować  spośród odpadów komunalnych 

biodegradowalnych ilości odpadów podane w § 2 ust. 19.  

R o z d z i ał  6  

Inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami  

§ 14. 1. Gmina zapewnia objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem 

odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, a więc:  

2. Zakłada się zwiększenie ilości zbieranych odpadów metodą selektywną od turystów i 

wczasowiczów.  

3. Gmina podaje do publicznej wiadomości wymagania, jakie muszą  spełniać 

przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwoleń na odbiór odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości; w wymaganiach tych szczegółowo określa, w oparciu o 

niniejszy Regulamin, zasady selekcji odpadów przez właścicieli, zasady ich odbioru oraz 

dalszego postępowania z nimi przez przedsiębiorców.  

4. Gmina wydając zezwolenie na odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości, poprzez 

określenie szczegółowych zasad odbioru i postępowania, zobowiązuje przedsiębiorców 

do odbierania wszystkich odpadów zebranych selektywnie, w tym powstających w 

gospodarstwach domowych, odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów, odpadów budowlanych z 

remontów i odpadów niebezpiecznych.  

R o z d z i ał  7  

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę 

przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem 

terenów przeznaczonych do wspólnego użytku  

§   1 5 .  Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są  zobowiązane do zachowania 

bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub 

uciążliwością  dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do 

użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.  

§ 16. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:  

R o z d z i ał  8  

Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach 

wyłączonych z produkcji rolniczej  

§ 17. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych 

z produkcji rolniczej, oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego na funkcję inną niż rolnicza.  

2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie 

zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:  

3. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, 

zobowiązani są przestrzegać następujących zapisów:  

4. W przypadku wystąpienia konieczności przeniesienia kolonii pszczół  w miejsce 

spełniające wymagania o których mowa w ust. 3 pkt 5, należy dokonać  tego 

przeniesienia we właściwym czasie dostosowanym do stopnia wegetacji kolonii, w taki 

sposób aby zminimalizować ryzyko powstania szkody.  

R o z d z i ał  9  

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania  

§ 18. 1. Wprowadza się obowiązek przeprowadzenia akcji odszczurzania w miesiącach 

marzec i październik każdego roku na terenach nieruchomości.  

2. Obowiązkiem, o którym mowa w ust. 1 obarczeni są właściciele nieruchomości.  

3. W trakcie przeprowadzania deratyzacji obowiązuje zachowanie szczególnej 

ostrożności w obrębie miejsc wyłożenia środków zwalczających gryzonie.  

4. Obowiązkowej deratyzacji podlegają  wszystkie obiekty na terenie gminy: budynki 

mieszkalne, obiekty użyteczności publicznej, zabudowania gospodarcze, sklepy, 

warsztaty, ze szczególnym uwzględnieniem korytarzy piwnicznych, węzłów cieplnych, 

studni urządzeń kanalizacji sanitarnej itp.  

5. Deratyzacja powinna być  poprzedzona akcją sanitarno-porządkową,  mającą  na celu 

przegląd nieruchomości pod kątem jej niedostępności dla szczurów.  

6. Informacja o deratyzacji będzie podawana w formie obwieszczenia wójta gminy.  

R o z d z i ał  1 0 

Postanowienia końcowe  

§ 19. 1. Gmina Gościno tworzy odpowiednie warunki do utrzymania czystości i porządku 

poprzez:  

2. W przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązków, o których mowa w regulaminie 

Wójt Gminy wydaje decyzję  nakazującą  wykonanie ww. obowiązku. Decyzja, o której 

mowa w zdaniu poprzedzającym podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 

czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005r. Nr 229 

poz.1954 j.t.z późn. zm.).  

3. Właściciele nieruchomości i inne osoby nie wykonujące obowiązków określonych w 

regulaminie podlegają  karze grzywny. Postępowanie w sprawach, o których mowa w 

zdaniu poprzedzającym toczy się  według przepisów postępowania w sprawach o 

wykroczenie.  

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gościno.  

§ 21. Traci moc uchwała Nr XXXV/249/06 Rady Gminy Gościno z dnia 9 lutego 2006 r. w 

sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gościno.  

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

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.  

1) wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości;

2) rodzaje i minimalną pojemnością urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów

komunalnych; 

3) częstotliwoś ć  i sposób pozbywania się  odpadów komunalnych i nieczystości

ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku

publicznego; 

4) maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów; 

5) inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami;

6) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe;

7) wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach

wyłączonych z produkcji rolniczej; 

8) wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej

przeprowadzania. 

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu

czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236 poz.2008 j.t. z późn. zm.); 

2) ustawie o odpadach - należy przez to rozumieć  ustawę z dnia z dnia 27 kwietnia

2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2007r. Nr 39 poz.251 j.t. z późn. zm.); 

3) ustawie o drogach publicznych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 marca

1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19 poz.115 j.t. z późn. zm.); 

4) ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków -

należy przez to rozumieć  ustawę  z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr 123

poz.858 j.t. z późn. zm.); 

5) Prawo wodne - należy przez to rozumieć  ustawę  z dnia 18 lipca 2001r. Prawo

wodne (Dz.U. z 2005r. Nr 239 poz.2019 j.t. z późn. zm.); 

6) Prawo ochrony środowiska - należy przez to rozumieć  ustawę z dnia 27 kwietnia

2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2008r. Nr 25 poz.150 j.t. z późn. zm.); 

7) ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - należy przez to

rozumieć ustawę o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca

2005 r. (Dz. U. 180 poz. 1495 z późn. zm.); 

8) ustawie o bateriach i akumulatorach – należy przez to rozumieć  ustawę z dnia 24

kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. 79 poz. 666), 

9) ustawie o ochronie zwierząt - należy przez to rozumieć  ustawę z dnia 21 sierpnia

1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003r. Nr 106 poz.1002 j.t. z późn. zm.); 

10) ustawie o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich - należy przez to

rozumieć ustawę z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.U.07.133.921 z późn. zm.); 

11) Prawo budowlane - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (Dz.U.06.156.1118 j.t. z późn. zm); 

12) nieruchomośc i  - 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; 

13) właścicielu nieruchomośc i  - należy przez to rozumieć  właściciela, a także

współwłaściciela, użytkowników wieczystych, jednostkę  organizacyjną  i osobę

posiadającą  nieruchomość  w zarządzie lub użytkowaniu, a także inny podmiot

władający nieruchomością,  również  wykonawcę  robót budowlanych oraz

przedsiębiorstwo komunikacji dla przystanków i dworców, a także osobę

sprawującą zarząd nad nieruchomością wspólną w rozumieniu przepisów ustawy z

dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 j.t. z

późn. zm.) lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany; 

14) umowach - należy przez to rozumieć  umowy, rozumiane zgodnie z treścią art. 6

ust. 1 ustawy, podpisane z podmiotem uprawnionym przez właścicieli

nieruchomości; 

15) górnych stawkach opłat - należy przez to rozumieć  zgodne z treścią art. 6 ust. 2

ustawy górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi,

podmiotów uprawnionych, w zakresie pozbywania się  zebranych na terenie

nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych; 

16) Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (dalej: KPGO) - należy rozumieć przez to

dokument przyjęty przez Radę Ministrów zgodnie z treścią art. 14 ust. 4 ustawy z

dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.07.39.251 j.t. z późn. zm.) i ogłoszony

w Monitorze Polskim z 2006r., Nr 90 poz.946 z dnia 29 grudnia 2006r., 

17) stawkach opłat  - należy rozumieć  przez to wysokość  opłat uiszczanych przez

właściciela nieruchomości, podmiotowi uprawnionemu za odbiór odpadów

komunalnych, przeliczonych na jedną zamieszkałą osobę w skali roku i miesiąca,

których wysokość skalkulowana jest z uwzględnieniem: ilości wytwarzanych przez

jedną  osobę  odpadów, kosztów ich odbioru, transportu, selekcji, odzysku,

recyklingu, kompostowania, składowania, spalania i innych form unieszkodliwiania

odpadów, nie wyłączając kosztów budowy instalacji, urządzeń i obiektów, kosztów

ich eksploatacji, zamknięcia, likwidacji, rekultywacji, monitoringu, dozorowania

oraz ewentualnych odszkodowań  wynikłych faktu realizacji obiektu lub kosztów

zabezpieczenia roszczeń; podmiot uprawniony zobowiązany jest do pomniejszania

stawek opłat o wpływy uzyskiwane z opłat produktowych z wojewódzkiego funduszu

ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wpływy uzyskane na mocy umów

podpisanych z organizacjami odzysku, wpływy uzyskane ze sprzedaży niektórych

surowców wtórnych oraz wpływy uzyskane od samorządu z tytułu dopłat do

selektywnej zbiórki i odbioru; ilość odpadów wytwarzanych w przeciągu roku przez

jedną osobę; 

18) zniżkach w opłatach - należy przez to rozumieć,  zgodne z treścią  art. 6 ust. 4

ustawy, zniżki, w stosunku do górnych stawek opłat, udzielane w roku następnym,

właścicielom nieruchomości, w zamian za zebrane i odebrane odpady w sposób

selektywny w roku poprzednim; wielkoś ć  zniżek określa rada gminy w drodze

uchwały; 

19) poziomach selekcji - należy przez to rozumieć,  ilość  - zgodnie z docelowymi

zapisami KPGO - odbieranych od jednej osoby następujących odpadów: 

a) organicznych w roku 2010 – 23,5kg z tendencją  spadkową  o 5% w latach

następnych 

b) opakowań  z papierem, tekturą  tekstyliami i metalami w roku 2010 – 25,5kg bez

zmian w latach następnych. 

c) odpadów wielkogabarytowych rocznie na poziomie 20kg.

d) odpadów budowlanych w roku 2010 -85kg i w 2015r. – 103kg.

e) odpadów niebezpiecznych rocznie do poziomu 3 kg.

20) odpadach komunalnych - należy przez to rozumieć  odpady powstające w

gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów

niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na

swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach

domowych; 

21) odpadach wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć  jeden ze strumieni

odpadów komunalnych wymienionych w KPGO, charakteryzujący się tym, że jego

składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę,  nie mogą  być  umieszczone w

typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych; 

22) odpadach ulegających biodegradacji - należy przez to rozumieć  odpady, które

ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów; 

23) odpadach zielonych - należy przez to rozumieć  frakcję  odpadów ulegających

biodegradacji, powstających w wyniku pielęgnacji i uprawy ogrodów i terenów

zielonych; 

24) odpadach opakowaniowych - należy przez to rozumieć  opakowania z papieru i

tektury, opakowania wielomateriałowe, opakowania z tworzyw sztucznych,

opakowania ze szkła, opakowania z blachy stalowej i opakowania z aluminium,

wymienione w KPGO pośród 18 strumieni składających się na odpady komunalne; 

25) odpadach budowlanych - rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzących z

remontów i budów wymienioną w KPGO pośród 18 strumieni składających się na

odpady komunalne; 

26) odpadach niebezpiecznych - rozumie się  przez to  f rakc ję  odpadów

niebezpiecznych w rozumieniu ustawy o odpadach, wymienioną w KPGO pośród

18 strumieni składających się  na odpady komunalne, a więc np.: baterie,

akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do

impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków,

opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach, opakowania po aerozolach,

zużyte opatrunki; 

27) sprzęcie (elektrycznym i elektronicznym) - należy przez to rozumieć  zgodnie z

ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca 2005 r.

(Dz. U. 180 poz. 1495 z późn. zm.) urządzenia, których prawidłowe działanie jest

uzależn i o n e  o d  d o pły w u  p rądu e lekt rycznego lub od obecnośc i   pó l

elektromagnetycznych oraz mogące służyć do wytwarzania, przesyłu lub pomiaru

prądu elektrycznego lub pól elektromagnetycznych i zaprojektowane do użytku

przy napięciu elektrycznym nieprzekraczającym 1.000 V dla prądu zmiennego

oraz 1.500 V dla prądu stałego, zaliczone do grup sprzętu określonych w

załączniku nr 1 do ustawy; 

28) nieczystościach ciekły c h  - należy przez to rozumieć   ścieki gromadzone

przejściowo w zbiornikach bezodpływowych; 

29) zbiornikach bezodpływowych - należy przez to rozumieć  instalacje i urządzenia

przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstania; 

30) stacjach zlewnych - należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia zlokalizowane

przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków służące do

przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych po-jazdami asenizacyjnymi z

miejsc gromadzenia; 

31) miejscu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych należy przez to

rozumieć zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o odpadach instalację służącą do odzysku

lub unieszkodliwiania w najnowszej technologii, położoną  najbliżej miejsca

wytwarzania odpadów, na obszarze tego województwa, na którym zostały

wytworzone; 

32) podmiotach uprawnionych - należy przez to rozumieć  przedsiębiorstwa będące

gminnymi jednostkami organizacyjnymi lub podmiotami posiadającymi wydane

przez Wójta Gminy, organ wykonawczy jednostki pomocniczej lub organ jednostki

albo podmiotu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

samorządzie gminnym, ważne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie: 

a) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

b) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

c) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

d) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni

zwłok zwierzęcych i ich części; 

33) zabudowie wielorodzinnej - należy przez to rozumieć  zabudowę  budynkami

wielomieszkaniowymi i wielolokalowymi; 

34) chowie zwierząt  - rozumie się  przez to wszelkie formy posiadania zwierząt

gospodarskich bez względu na tytuł  prawny oraz sposób ich utrzymywania i

użytkowania; 

35) zwierzętach domowych - rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające

wraz z  człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu,

utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza w rozumieniu ustawy

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003r. Nr 106 poz.1002 j.t.

z późn. zm.); 

36) zwierzętach gospodarskich - rozumie się przez to zwierzęta utrzymywane w celach

hodowlanych i produkcyjnych; 

37) 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. 

1) wyposażenie nieruchomości w opisane w Rozdziale III urządzenia, służące do

zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim

stanie sanitarnym, porządkowym, technicznym i okresowe dokonywanie dezynfekcji

tych urządzeń; 

2) utrzymywanie w należytym stanie sanitarnym altan oraz innych pomieszczeń,

mieszczących urządzenia na odpady; 

3) prowadzenie w opisanym w § 5. ust. 9 zakresie selektywnego zbierania i

przekazywania do odbioru poszczególnych strumieni odpadów komunalnych; 

4) przekazanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych

podmiotowi uprawnionemu do odbioru; 

5) selektywne zbieranie odpadów innych niż  komunalne, powstających na terenie

nieruchomości w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej, np. medycznych,

weterynaryjnych, i postępowanie z nimi zgodnie z zasadami przewidzianymi w

ustawie o odpadach; 

6) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości odpadów budowlanych i resztek

materiałów budowlanych, powstałych w wyniku remontu i modernizacji lokali i

budynków do specjalnie do tego celu przeznaczonych kontenerów ustawianych

przez uprawnione podmioty na zlecenie właściciela nieruchomości; 

7) bezwzględne przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej

lub, w przypadku, gdy budowa sieci jest technicznie lub ekonomicznie

nieuzasadniona, a fakt ten ma swoje odzwierciedlenie w studium uwarunkowań  i

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowym planie

zagospodarowania przestrzennego, o ile taki został opracowany oraz w wieloletnim

planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,

wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nie-czystości ciekłych lub

przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w

przepisach odrębnych; 

8) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych;

9) utrzymywanie w prawidłowym stanie technicznym posiadanego uzbrojenia

technicznego tj. przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

udrażnianie rynien, rur spustowych łącznie z koszem do czyszczenia i rewizją; 

10) oddzielne gromadzenie ścieków bytowych, gnojówki i gnojowicy;

11) utrzymywanie w prawidłowym stanie technicznym, odmulanie i wykaszanie rowów

odwadniających istniejących przy drogach,  torach i  na terenie innych

nieruchomości będących własnością danego podmiotu; 

12) utrzymywanie czystości na przystankach, torowiskach, w przepustach, i przy

przejściach, pod mostami itp.; 

13) uprzątanie z powierzchni nieruchomości i z wnętrza budynków każdej substancji

lub przedmiotu należących do jednej z kategorii określonych w załączniku nr 1 do

ustawy o odpadach, których posiadacz pozbywa się,  zamierza się pozbyć  lub do

ich pozbycia się jest obowiązany i przekazywanie ich podmiotowi uprawnionemu; 

14) likwidowanie śliskości w okresie mrozów i opadów śnieżnych w miejscach

użyteczności publicznej i chodnikach przy użyc iu  środków wymienionych w

Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. Dz. U. Nr 230,

poz. 1960 w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą  być

używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach; 

15) usuwanie nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych części nieruchomości

użyteczności publicznej; 

16) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wyłącznie w miejscach

dozwolonych, a więc: 

a) na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego tylko pod warunkiem,

że powstając e  ścieki odprowadzane są  do kanalizacji sanitarnej na warunkach

określonych przez zarządcę tej kanalizacji lub gromadzone w sposób umożliwiający

ich usunięcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w

szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników

wodnych lub do ziemi, 

b) na terenach służących  do  użytku publicznego tylko w miejscach do tego

przygotowanych i specjalnie oznaczonych; 

17) naprawy, drobne, a więc wymiana kół,  świec zapłonowych, żarówek, uzupełnianie

płynów, regulacje, pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi,

na terenie nieruchomości tylko za zgodą właściciela nieruchomości i tylko wtedy,

gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są

gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami o

utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 

18) stosowanie się  właścicieli zwierząt domowych i gospodarskich do przepisów

rozdziałów VII i VIII niniejszego Regulaminu. 

1) stosowania i składowania środków chemicznych dla usunięc i a  śniegu i lodu,

szkodliwych dla środowiska, a w szczególności dla terenów zieleni oraz zadrzewień;

ponadto obowiązuje całkowity zakaz stosowania środków chemicznych w pobliżu

pomników przyrody i parków wiejskich; 

2) zgarniania śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię;

3) wyprowadzania psów lub innych zwierząt do obiektów użytku publicznego, placówek

handlowych lub gastronomicznych i na teren plaży jeziornej, jeżeli zakaz taki wynika

z wyraźnego oznakowania dokonanego przez właściciela nieruchomości lub podmiot

zarządzający (placówką lub obiektem lub terenem); 

4) zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt;

5) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami

zlewnymi; 

6) indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli

nieruchomości; 

7) wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów,

nieczystości ciekłych i wód opadowych spływających z powierzchni dachów,

podjazdów, itp.; 

8) wprowadzania ścieków bytowych i przemysłowych do urządzeń  sieci kanalizacji

deszczowej a także wprowadzania ścieków deszczowych i wód drenażowych do

kanalizacji sanitarnej oraz wprowadzania do wszystkich urządzeń  kanalizacyjnych

odpadów stałych, czego konsekwencją  jest zmniejszanie przepustowości kanałów

odpadów płynnych niemieszających się z wodą, substancji palnych i wybuchowych,

substancji żrących, od-padów z hodowli zwierząt  o raz  ścieków zawierających

drobnoustroje chorobotwórcze - zgodnie z ustawą  o zbiorowym zaopatrzeniu w

wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków; 

1) powinny być  wyposażone w szczelne pokrywy zabezpieczające gromadzone

odpady przed dostępem zwierząt oraz opadów atmosferycznych; 

2) nie powinny powodować uciążliwego hałasu w trakcie ich wytaczania i opróżniania.

1) kosze uliczne o pojemności od 10 do 50 I;

2) pojemniki na odpady o pojemności od 110 I, 120 I, 240 I, 1100 I, KP7-7000 I;

3) worki w sytuacji, gdy warunki atmosferyczne uniemożliwiają  dojazd pojazdów

podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów; 

4) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań  ze szkła, opakowań  z

tworzyw sztucznych, zmieszanych odpadów opakowaniowych o pojemności 1000 I

do 2500 I oraz KP7 - na odpady wielkogabarytowe; 

5) kontenery przeznaczone na odpady budowlane KP-7;

6) kosze na psie odchody.

1) odpady kuchenne ulegające biodegradacji: obecny system gospodarowania

odpadami komunalnymi przy wykorzystaniu istniejącego miejsca odzysku i

unieszkodliwiania zapewnia ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji.

Dopuszcza się  łączne zbieranie odpadów biodegradowalnych ze zmieszanymi

niesegregowanymi odpadami komunalnymi; 

2) odpady opakowaniowe: – w zabudowie jednorodzinnej - składane są do worków na

opakowania, dostarczonych przez podmiot uprawniony i przekazywane w ramach

zawiązanej umowy; odbiór raz w miesiącu, – w zabudowie wielorodzinnej - składane

są  do worków, dostarczonych przez podmiot uprawniony i przekazywane na

bieżąco do Gminnej Zbiornicy Odpadów (GZO), gdy właściciel nieruchomości

podpisał  odrębną  umowę  z podmiotem uprawnionym. Gdy właściciel umowy nie

podpisał,  odpady składane są  do odrębnego pojemnika, w który zarządca

nieruchomości ją wyposażył; odbiór dwa razy w miesiącu; 

3) odpady tekstylne i obuwie zaleca się  gromadzić  do istniejących w przestrzeni

wiejskiej specjalnych pojemnikach ustawionych na terenie osiedli mieszkaniowych

zabudowy wielorodzinnej oraz przy obiektach handlowych; odbiór raz w miesiącu; 

4) sprzęt elektryczny i elektroniczny; zabrania się  umieszczania zużytego sprzętu

łącznie z innymi odpadami; należy organizować  odbiór w oparciu o indywidualne

umowy z podmiotem uprawnionym - w przypadku zabudowy wielorodzinnej,

natomiast w przypadku zabudowy jednorodzinnej należy gromadzić  w

zorganizowanych przez gminę  punktach zbiórki odpadów wielkogabarytowych i

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ponadto zgodnie z art. 42 ustawy

o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym obowiązek odbierania zużytego

sprzętu ciąży na sprzedawcach; 

5) odpady niebezpieczne: – w zabudowie jednorodzinnej zbieranie w odpowiednich do

tego opakowaniach, dostarczonych przez podmiot uprawniony i przekazywane jemu

zgodnie z podpisaną umową;  odbiór raz w miesiącu, – w zabudowie wielorodzinnej

zbieranie w odpowiednich do tego opakowaniach, dostarczonych przez podmiot

uprawniony i przekazywanie uprawnionemu podmiotowi, z którym wytwórca podpisał

odrębną  umowę.  Gdy właściciel umowy nie podpisał,  odpady składane są  do

odrębnego pojemnika, w który zarządca nieruchomości ją wyposażył;  odbiór raz w

miesiącu. Zgodnie z zapisami w planie gospodarki odpadami należy zbierać  do

pojemników rozmieszczonych w: placówkach sprzedaży detalicznej artykułów i

sprzętu gospodarstwa domowego oraz artykułów radiowo-telewizyjnych, placówkach

sprzedaży detalicznej sprzętu oświetleniowego, (zgodnie z art. 42 ustawy o zużytym

sprzęcie elektrycznym i elektronicznym obowiązek odbierania zużytego sprzętu

ciąży na sprzedawcach), w aptekach, szkołach, placówkach sprzedaży detalicznej

paliw płynnych i gazowych, warsztatach samochodowych, punktach wymiany oleju;

zgodnie z ustawą o bateriach i akumulatorach zabrania się umieszczania zużytych

baterii i zużytych akumulatorów razem z innymi odpadami; 

6) odpady wielkogabarytowe; zabrania się umieszczania odpadów wielkogabarytowych

z innymi odpadami; należy organizować odbiór w oparciu o indywidualne umowy z

podmiotem uprawnionym - w przypadku zabudowy wielorodzinnej, natomiast w

przypadku zabudowy jednorodzinnej należy gromadzić  w zorganizowanych przez

gminę  punktach zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu

elektrycznego i elektroniczne-go lub na zgłoszenie, w oparciu o zawarte umowy z

podmiotem uprawnionym; 

7) odpady budowlane są  składane do kontenera otwartego dostarczonego przez

podmiot uprawniony, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu podmiotu

uprawnionego, na miejscu nie utrudniającym korzystania z nieruchomości; odbiór

na zgłoszenie indywidualne. 

1) gmina i prowadzący handlową działalność gospodarczą są zobowiązani ustawić  w

miejscach publicznych, przed sklepami itp., pojemniki przeznaczone na selektywną

zbiórkę  odpadów z zakresu prowadzonej działalności, Pojemniki przeznaczone do

zbiórki selektywnej odpadów w systemie ogólnodostępnym, muszą  posiadać

odpowiednie wyraźne oznaczenia, na jaki surowiec wtórny są przeznaczone. Nowo

dostawiane pojemniki powinny być  dostosowane pod względem wizualnym i

objętościowym do istniejących w najbliższym otoczeniu. Pod względem systemu

odbioru tych odpadów należy pojemniki dostosować do systemu posiadanego przez

firmę, która świadczy odbiór tych odpadów; 

2) miejsca publiczne takie jak drogi publiczne, ciągi handlowo-usługowe, przystanki

komunikacji, parki są  przez właścicieli nieruchomości lub przedsiębiorców

użytkujących tereny komunikacji publicznej obowiązkowo wyposażo n e  w

zamocowane na stałe kosze uliczne, zgodnie z następującymi zasadami: –

rozmieszczenie musi uwzględniać natężenie ruchu ulicznego na drogach, – muszą

być  wykonane z materiałów odpornych na palenie, – wielkoś ć  koszy ulicznych

została określona w § 5 ust. 7 pkt 1, 

3) organizatorzy imprezy masowej są zobowiązani do wyposażenia miejsca, na którym

ona się odbywa, w jeden pojemnik o pojemności 120 I na 20 osób uczestniczących

w imprezie oraz w szalety przenośne w liczbie jeden szalet na 200 osób

uczestniczących w imprezie, organizatorzy są zobowiązani przed imprezą zawrzeć

umowy z podmiotami uprawnionymi posiadającymi aktualne zezwolenie na odbiór i

transport odpadów, celem wyposażenia w kosze i szalety oraz ich opróżnienie i

uprzątnięcie w czasie nie dłuższym niż 12 godzin po zakończeniu imprezy. 

1) opakowania z papieru i tektury – w pojemnikach koloru niebieskiego,

2) opakowania ze szkła – w urządzeniach pojemnikach zielonego,

3) opakowania z tworzyw sztucznych, wielkomateriałowe lub z metali – w pojemnikach

koloru żółtego, 

4) opakowania ulegające biodegradacji – w pojemnikach koloru brązowego,

5) odpady niesegregowane – w pojemnikach z logo odbiorcy,

6) odpady niebezpieczne; baterie i akumulatory - w pojemnikach koloru czerwonego,

Postanowienia niniejszego ustępu nie naruszają  postanowień  §  5  us t .   8   i   9

niniejszego regulaminu. 

§   7 .Zasady rozmieszczania urządzeń  przeznaczonych do zbierania odpadów i

gromadzenia nieczystości płynnych:  

1) podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy

uwzględniać przepisy § 22 i § 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.); 

2) na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi

odpadami należy ustawiać  w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników

podmiotu uprawnionego bez konieczności otwierania wejśc i a  n a  t e r e n

nieruchomośc i  l ub ,  gdy  tak ie j  możliwośc i  n i e  m a ,  n a l eży udostępnić  je

przedsiębiorstwu wywozowemu w dniu odbioru, dopuszcza się także wjazd na teren

nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów

zgromadzonych w pojemnikach; 

3) zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą

być  zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego

podmiotu uprawnionego w celu ich opróżnienia. 

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

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) do pojemników na opakowania szklane zabrania się  wrzucać:  – ceramikę

(porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki), – lustra, – szklane opakowania

farmaceutyczne i chemiczne z pozostałościami zawartośc i ,  – szkło budowlane

(szyby okienne, szkło zbrojone), szyby samochodowe; 

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

zabrudzone tworzywa sztuczne pochodzenia medycznego, – opakowania i butelki

po olejach i smarach, puszki i pojemniki po farbach i lakierach, – opakowania po

środkach chwasto- i owadobójczych; 

4) zabrania się  odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z

obornika do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe; 

5) zabrania się  gromadzenia w zbiornikach bezodpływowych nieczyszczonych

ścieków poprodukcyjnych, ścieków zawierających ropopochodne oraz płynnych

odpadów kuchennych z zakładów zbiorowego żywienia. 

a) w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz w tygodniu,

b) niezależn i e  o d  c zęstotliwośc i   op różniania pojemników i koszy ulicznych

zarządzający obszarem mają  obowiązek nie dopuścić  do przepełnienia koszy

ulicznych i wysypywania odpadów na ziemię; 

c) usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa się według potrzeb jednak nie

rzadziej niż raz w tygodniu; 

d) właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani

opróżniać je z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia i

wylewania na powierzchnię  terenu oraz zagniwania nagromadzonych w nich

ścieków; przyjmuje się,  że pojemnoś ć  zbiorników powinna wystarczyć  na

opróżnianie ich nie częściej niż raz w tygodniu; 

e) właściciele punktów handlowych i usługowych zlokalizowanych poza budynkami są

zobowiązani usuwać odpady codziennie; 

f) organizatorzy imprez masowych zobowiązani są  usuwać  odpady i opróżniać

przenośne toalety oraz usuwać  je w czasie nie dłuższym niż  12 godzin po

zakończeniu imprezy. 

a) do 31 grudnia 2010 r. do nie więcej niż  75% wagowo całkowitej masy odpadów

ulegających biodegradacji, 

b) do 31 grudnia 2013 r. do nie więcej niż 50%,

c) do 31 grudnia 2020 r. do nie więcej niż 35%, w stosunku do masy tych odpadów

wytworzonych w roku 1995, będą  to następujące i lośc i  w  gmin ie :  – 115

kg/osobę/rok w roku 2010, – 76 kg/osobę/rok w roku 2013, – 53 kg/osobę/rok w

roku 2020, przy czym ilość odpadów biodegradowalnych wytworzonych w 1995 r. w

Polsce wg KPGO to 4.380,8 tys. Mg, a w województwie zachodniopomorskim 209,9

tys. Mg. 

a) opakowaniowych,

b) wielkogabarytowych,

c) budowlanych,

d) niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych.

1) w odniesieniu do psów:

a) wyposażenia psa w obrożę,  a w przypadku ras uznawanych za agresywne –

również w kaganiec, 

b) prowadzenie psa na uwięzi a psa rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób

zagrażającego otoczeniu - na uwięzi i w nałożonym kagańcu, 

c) zwolnienie przez właściciela nieruchomośc i  psów ze smyczy na  teren ie

nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w

sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób

trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem, 

2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:

a) stały i skuteczny dozór,

b) niewprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem

obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp.,

postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzy-stających z pomocy psów-

przewodników, 

c) niewprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla

dzieci, plaż,  kąpielisk oraz tereny objęte zakazem na podstawie odrębnych uchwał

rady gminy, 

d) zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach

zielonych do tego prze-znaczonych i specjalnie oznakowanych, w sytuacji, gdy

właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy

ono psów ras uznanych za agresywne, 

e) 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, należy umieszczać  w specjalnie

przygotowanych do tego celu koszach lub jeśli one nie występują w pobliżu mogą

być  deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów;

postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z  psów

przewodników, 

f) niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe,

g) właściwe traktowanie zwierząt domowych zgodnie z art. 5, art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o

ochronie zwierząt, 

h) zgłaszanie do schroniska, faktu zauważenia bezdomnego psa lub zwierzęcia

podejrzanego o wściekliznę; 

3) hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są  spełniać  wymogi ustanowione dla

hodujących zwierzęta gospodarskie na obszarach wyłączonych spod zabudowy; 

4) postanowienia pkt 2 dotyczą  także zwierząt nieudomowionych, utrzymywanych w

charakterze zwierząt domowych. 

1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt

spełniających wymogi Prawa budowlanego; 

2) wszelka uciążliwoś ć  hodowli dla środowiska, w tym emisje będące jej skutkiem

zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona. 

1) przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych;

2) gromadzić  i usuwać  nieczystości, które nie są  obornikiem i gnojówką,  w sposób

przewidziany dla ścieków; 

3) składować  obornik w odległości co najmniej 10 m od linii rozgraniczającej drogi

publicznej, na terenie płaskim wyposażonym w płyty gnojowe w terminie określonym

ustawą,  tak by odcieki  nie mogły przedostawać  się  na teren sąsiednich

nieruchomości; 

4) przeprowadzać  deratyzację  pomieszczeń,  w których prowadzona jest hodowla

zwierząt ,  dwa razy do roku wiosną  i jesienią,  realizowaną  przez podmiot

uprawniony; 

5) pszczoły trzymać  w ulach, ustawionych na obrzeżach w odległości, co najmniej 30

m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły

nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich; w przypadku

gdy ule posadowione są  na nieruchomości stanowiącej współwłasność,  stosunki

pomiędzy współwłaścicielami regulują przepisy ustawy kodeks cywilny. 

1) propagowanie działań mieszkańców Gminy na rzecz ekologii;

2) wydawanie podmiotom gospodarczym zezwoleń na działalność usługową w zakresie

odbierania od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych stały c h  i

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych; 

3) bieżącą kontrolę realizacji przepisów ustawy oraz niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy 

 

 

 

Barbara Koleśnikow 
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UCHWAŁA NR LII/317/10  

RADY GMINY W GOŚCINIE  

z dnia 25 czerwca 2010 r.  

 

w sprawie regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Gościno 

 

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

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591, t.j. 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, 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 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, 

poz. 142, Nr 28 poz. 146) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z 2006r. Nr 144, 

poz. 1042, z 2008r. Nr 223, poz. 1464, z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 79 , poz. 666, Nr 92 

poz. 753, Nr 215, poz. 1664, z 2010r. Nr 47 poz. 278), Rada Gminy Gościno uchwala 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gościno, zwany dalej 

regulaminem, o następującej treści: 

T Y T UŁ  1 .  R E G U L A M I N  U T R Z Y M A N I A  C Z Y S T OŚ C I  I  

P O R ZĄ D K U   

R o z d z i ał  1  

Postanowienia ogólne  

§   1 .  1. Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, mieszkańców oraz osoby 

przebywające czasowo na terenie Gminy Gościno.  

2. Określa się  szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

Gościno a przede wszystkim:  

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:  

R o z d z i ał  2  

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości  

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

nieruchomości poprzez:  

2. Na terenie budowy wykonywanie obowiązków właściciela nieruchomości należy do 

wykonawcy robót budowlanych.  

3. Na terenie wydzielonych krawężnikiem oraz na przystankach komunikacyjnych 

obowiązki uprzątnięcia i pozbycia się  błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń, 

należą do przedsiębiorców użytkujących tereny służące komunikacji publicznej.  

4. Na drogach publicznych obowiązki utrzymania czystości i porządku, a także zbieranie 

i pozbywanie się  odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych 

oraz utrzymanie tych urządzeń  w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i 

technicznym, pozbywanie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych 

z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej należy do 

zarządcy drogi.  

5. Uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, 

jeżeli zarząd drogi pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów na takim 

chodniku, należą do zarządcy drogi.  

6. Na terenach pozostałych obowiązki utrzymania czystości i porządku należą do gminy, 

do obowiązków gminy należy także uprzątnięcie i pozbycie się  błota, śniegu, lodu i 

innych zanieczyszczeń  z chodników, jeżeli gmina pobiera opłaty z tytułu postoju lub 

parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku oraz zbieranie i pozbycie się 

odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych umieszczonych na 

tym chodniku i utrzymanie tych urządzeń  w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym.  

§   4 .  Na terenie gminy, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, 

zabrania się:  

R o z d z i ał  3  

Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości oraz 

na drogach publicznych  

§ 5. 1. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie 

poprzez wyposażenie nieruchomości w pojemniki o odpowiedniej pojemności, 

uwzględniającej rodzaj zabudowy, działalność usługową i częstotliwość pozbywania się 

odpadów, według zasad opisanych w ust. 3.  

2. Pojemniki na odpady powinny być  ustawione w granicach nieruchomości, w miejscu 

dostępnym dla mieszkańców i jednostek wywozowych, na twardej i równej powierzchni, 

zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota, w sposób nie powodujący utrudnień i 

niedogodności dla sąsiadów; należy uwzględniać przepisy § 22 i § 23 Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 

z późn. zm.).  

3. Pojemniki do gromadzenia odpadów muszą  spełniać  techniczne wymogi 

bezpieczeństwa, higieny, ochrony środowiska uzgodnione z podmiotem wywożącym 

odpady; odpady gromadzone w inny sposób nie będą  wywożone; nie dotyczy to 

odpadów przestrzennych.  

4. Właściciel pojemnika odpowiada za utrzymanie go w odpowiednim stanie technicznym 

i sanitarnym.  

5. Pojemniki wymienione w ust. 8 pkt 2:  

6.  Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie 

przez dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale lub 

czasowo przebywających na jej terenie, w taki sposób by opróżnianie było konieczne 

nie częściej niż  raz w tygodniu bez dopuszczenia do przepełnienia; podobnie 

przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi zostać  dostosowana do ilości 

mieszkańców w sposób zapewniający uzyskanie stopnia ich oczyszczania określonego 

w przepisach odrębnych  

7. Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to:  

8. Odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić  w następujący 

sposób:  

§ 6. 1. Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych w miejscach i na drogach publicznych:  

2. Odpady należy gromadzić w pojemnikach:  

§   8 .  Ograniczenia wynikające z konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa i 

właściwej eksploatacji urządzeń  do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorników 

bezodpływowych:  

R o z d z i ał  4  

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości 

ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku 

publicznego  

§  9 .  1.  Właściciele nieruchomości  są  zobowiązani do zawarcia umów z podmiotem 

uprawnionym na odbiór odpadów komunalnych.  

2. Właściciele nieruchomości, które pomimo istniejącej w obrębie posesji sieci kanalizacji 

sanitarnej nie zostały podłączone do tej infrastruktury, zobowiązani są  dokonać 

przyłączenia po uprzednim uzyskaniu warunków technicznych przyłączenia do sieci w 

MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu. Powyższe nie dotyczy właścicieli, którzy wyposażyli 

nieruchomoś ć  w przydomową  oczyszczalnię   ścieków, której parametry i poziom 

oczyszczania odpowiada normom.  

3. Właściciele nieruchomości, które nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej, z uwagi 

na brak tego uzbrojenia, w tym rejonie, są  zobowiązani do podpisania z podmiotem 

uprawnionym, umowy na opróżnianie zbiornika bezodpływowego lub opróżnianie 

osadnika oczyszczalni przydomowej.  

4. Wymieniona wyżej umowa może  b yć  również  podpisana z inną  jednostką 

funkcjonującą w oparciu o ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w 

wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr 123 poz.858 j.t. z późn. 

zm.), jeżeli posiada ona stosowne zezwolenie.  

5. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych rozliczane jest w oparciu o wskazania 

przepływomierza zainstalowanego na stacji zlewnej ścieków dowożonych, gdy brak 

takiego licznika, stosujemy normy, które wynikają  z treści Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm 

zużycia wody (Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 70).  

6. Właściciele nieruchomości zużywający wodę na potrzeby gospodarstwa rolnego lub w 

związku z utrzymywaniem terenów zielonych m in. podlewania ogrodów i innych terenów 

zieleni, w związku z tym nieodprowadzający jej do zbiorników bezodpływowych, powinni 

zainstalować  odrębne liczniki do pomiaru zużycia wody na potrzeby bytowe, w 

przeciwnym razie będą rozliczani w oparciu o wyżej wymienione normy.  

7. Organizator imprezy masowej, nie później niż 30 dni przed planowanym terminem jej 

rozpoczęcia, jest zobowiązany wystąpić  z wnioskiem o opinię  do Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 marca 2009r. o 

bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009r. Nr 62 poz.504).  

§ 10 .  Ustala się  minimalną  częstotliwoś ć  usuwania odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości, zgodnie z umowami określonymi z przedsiębiorstwami:  

§ 11.  1. Odpady komunalne, selekcjonowane i nieselekcjonowane, są  odbierane od 

właścicieli nieruchomości zgodnie z podpisanymi umowami odbioru odpadów 

komunalnych w gminie, bądź na zgłoszenie.  

2. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany umieścić urządzenia wypełnione odpadami 

w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego bez 

konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie 

ma, należy je udostępnić  w dniu odbioru przedsiębiorcy wywozowemu, dopuszcza się 

także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru 

odpadów zgromadzonych w pojemnikach.  

3. Odpady wielkogabarytowe należy wystawić  na chodnik lub ulicę  przed wejściem na 

teren nieruchomości lub na miejsce wyznaczone przez zarządcę  do tego celu w 

zabudowie wielorodzinnej w oparciu o umowę  podpisaną  z podmiotem uprawnionym, 

natomiast w przypadku zabudowy jednorodzinnej należy gromadzić w zorganizowanych 

przez gminę  punktach zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego lub na zgłoszenie, w oparciu o umowę  z podmiotem 

uprawnionym.  

4. Odpady budowlane muszą być  złożone w udostępnionych przez podmiot uprawniony 

kontenerach, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu podmiotu uprawnionego oraz 

nie utrudniającym korzystania z nieruchomości lub wyznaczonym do tego celu przez 

zarządcę  w zabudowie wielorodzinnej Do odbierania tych odpadów można używać 

samochodów przystosowanych do przewozu kontenerów lub skrzyniowych, powinny one 

być przykryte, aby nie powodowały podczas transportu zanieczyszczenia i zaśmiecenia 

terenu.  

5. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na 

podstawie zamówienia właściciela nieruchomośc i ,  złożonego do podmiotu 

uprawnionego, z którym podpisał umowę,  zamówienie musi być zrealizowane w okresie 

36 godzin od zgłoszenia.  

6 .  C zęstotliwoś ć  opróżn i a n i a   z   o s adów  ściekowych zbiorników oczyszczalni 

przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji.  

7. Do odbierania odpadów komunalnych niesegregowanych należy używać samochodów 

specjalistycznych, a do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych - samochodów asenizacyjnych, pojazdy, o których mowa wyżej, 

winny być myte codziennie.  

8. Do odbierania odpadów należy  używać  samochodów specjalnie, w tym celu 

przystosowanych i wyposażonych ,  tak  aby  i ch  t ranspor t  n ie  powodował 

zanieczyszczenia i zaśmiecenia terenu.  

9. Zanieczyszczenia, jakie powstają  w wyniku załadunku i transportu odpadów oraz 

nieczystości płynnych pracownicy podmiotu uprawnionego mają obowiązek natychmiast 

usunąć.  

R o z d z i ał  5  

Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów oraz ilości odpadów 

wyselekcjonowanych, do których osiągnięcia zobowiązane są podmioty 

uprawnione  

§ 12. 1. Jednostki wywozowe prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, zobowiązani są  do ich przekazywania do 

miejsca najbliżej położonego od miejsca ich wytworzenia, w którym mogą być poddane 

odzyskowi lub unieszkodliwianiu, w instalacjach spełniających wymagania najlepszej 

dostępnej techniki lub technologu, o której mowa w art. 143 ustawy Prawo ochrony 

środowiska, ujętej w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami.  

2. System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy 

odpadów komunalnych ule-gających biodegradacji kierowanych do składowania:  

3. Obowiązek ten realizują przedsiębiorcy, którzy uzyskają zezwolenie na odbiór odpadów 

od mieszkańców.  

§ 13. Zgodnie z zapisami KPGO i treścią niniejszego Regulaminu, podmioty uprawnione 

są  zobowiązane w kolejnych latach wyselekcjonować  spośród odpadów komunalnych 

biodegradowalnych ilości odpadów podane w § 2 ust. 19.  

R o z d z i ał  6  

Inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami  

§ 14. 1. Gmina zapewnia objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem 

odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, a więc:  

2. Zakłada się zwiększenie ilości zbieranych odpadów metodą selektywną od turystów i 

wczasowiczów.  

3. Gmina podaje do publicznej wiadomości wymagania, jakie muszą  spełniać 

przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwoleń na odbiór odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości; w wymaganiach tych szczegółowo określa, w oparciu o 

niniejszy Regulamin, zasady selekcji odpadów przez właścicieli, zasady ich odbioru oraz 

dalszego postępowania z nimi przez przedsiębiorców.  

4. Gmina wydając zezwolenie na odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości, poprzez 

określenie szczegółowych zasad odbioru i postępowania, zobowiązuje przedsiębiorców 

do odbierania wszystkich odpadów zebranych selektywnie, w tym powstających w 

gospodarstwach domowych, odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów, odpadów budowlanych z 

remontów i odpadów niebezpiecznych.  

R o z d z i ał  7  

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę 

przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem 

terenów przeznaczonych do wspólnego użytku  

§   1 5 .  Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są  zobowiązane do zachowania 

bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub 

uciążliwością  dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do 

użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.  

§ 16. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:  

R o z d z i ał  8  

Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach 

wyłączonych z produkcji rolniczej  

§ 17. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych 

z produkcji rolniczej, oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego na funkcję inną niż rolnicza.  

2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie 

zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:  

3. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, 

zobowiązani są przestrzegać następujących zapisów:  

4. W przypadku wystąpienia konieczności przeniesienia kolonii pszczół  w miejsce 

spełniające wymagania o których mowa w ust. 3 pkt 5, należy dokonać  tego 

przeniesienia we właściwym czasie dostosowanym do stopnia wegetacji kolonii, w taki 

sposób aby zminimalizować ryzyko powstania szkody.  

R o z d z i ał  9  

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania  

§ 18. 1. Wprowadza się obowiązek przeprowadzenia akcji odszczurzania w miesiącach 

marzec i październik każdego roku na terenach nieruchomości.  

2. Obowiązkiem, o którym mowa w ust. 1 obarczeni są właściciele nieruchomości.  

3. W trakcie przeprowadzania deratyzacji obowiązuje zachowanie szczególnej 

ostrożności w obrębie miejsc wyłożenia środków zwalczających gryzonie.  

4. Obowiązkowej deratyzacji podlegają  wszystkie obiekty na terenie gminy: budynki 

mieszkalne, obiekty użyteczności publicznej, zabudowania gospodarcze, sklepy, 

warsztaty, ze szczególnym uwzględnieniem korytarzy piwnicznych, węzłów cieplnych, 

studni urządzeń kanalizacji sanitarnej itp.  

5. Deratyzacja powinna być  poprzedzona akcją sanitarno-porządkową,  mającą  na celu 

przegląd nieruchomości pod kątem jej niedostępności dla szczurów.  

6. Informacja o deratyzacji będzie podawana w formie obwieszczenia wójta gminy.  

R o z d z i ał  1 0 

Postanowienia końcowe  

§ 19. 1. Gmina Gościno tworzy odpowiednie warunki do utrzymania czystości i porządku 

poprzez:  

2. W przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązków, o których mowa w regulaminie 

Wójt Gminy wydaje decyzję  nakazującą  wykonanie ww. obowiązku. Decyzja, o której 

mowa w zdaniu poprzedzającym podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 

czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005r. Nr 229 

poz.1954 j.t.z późn. zm.).  

3. Właściciele nieruchomości i inne osoby nie wykonujące obowiązków określonych w 

regulaminie podlegają  karze grzywny. Postępowanie w sprawach, o których mowa w 

zdaniu poprzedzającym toczy się  według przepisów postępowania w sprawach o 

wykroczenie.  

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gościno.  

§ 21. Traci moc uchwała Nr XXXV/249/06 Rady Gminy Gościno z dnia 9 lutego 2006 r. w 

sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gościno.  

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

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.  

1) wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości;

2) rodzaje i minimalną pojemnością urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów

komunalnych; 

3) częstotliwoś ć  i sposób pozbywania się  odpadów komunalnych i nieczystości

ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku

publicznego; 

4) maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów; 

5) inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami;

6) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe;

7) wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach

wyłączonych z produkcji rolniczej; 

8) wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej

przeprowadzania. 

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu

czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236 poz.2008 j.t. z późn. zm.); 

2) ustawie o odpadach - należy przez to rozumieć  ustawę z dnia z dnia 27 kwietnia

2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2007r. Nr 39 poz.251 j.t. z późn. zm.); 

3) ustawie o drogach publicznych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 marca

1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19 poz.115 j.t. z późn. zm.); 

4) ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków -

należy przez to rozumieć  ustawę  z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr 123

poz.858 j.t. z późn. zm.); 

5) Prawo wodne - należy przez to rozumieć  ustawę  z dnia 18 lipca 2001r. Prawo

wodne (Dz.U. z 2005r. Nr 239 poz.2019 j.t. z późn. zm.); 

6) Prawo ochrony środowiska - należy przez to rozumieć  ustawę z dnia 27 kwietnia

2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2008r. Nr 25 poz.150 j.t. z późn. zm.); 

7) ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - należy przez to

rozumieć ustawę o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca

2005 r. (Dz. U. 180 poz. 1495 z późn. zm.); 

8) ustawie o bateriach i akumulatorach – należy przez to rozumieć  ustawę z dnia 24

kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. 79 poz. 666), 

9) ustawie o ochronie zwierząt - należy przez to rozumieć  ustawę z dnia 21 sierpnia

1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003r. Nr 106 poz.1002 j.t. z późn. zm.); 

10) ustawie o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich - należy przez to

rozumieć ustawę z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.U.07.133.921 z późn. zm.); 

11) Prawo budowlane - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (Dz.U.06.156.1118 j.t. z późn. zm); 

12) nieruchomośc i  - 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; 

13) właścicielu nieruchomośc i  - należy przez to rozumieć  właściciela, a także

współwłaściciela, użytkowników wieczystych, jednostkę  organizacyjną  i osobę

posiadającą  nieruchomość  w zarządzie lub użytkowaniu, a także inny podmiot

władający nieruchomością,  również  wykonawcę  robót budowlanych oraz

przedsiębiorstwo komunikacji dla przystanków i dworców, a także osobę

sprawującą zarząd nad nieruchomością wspólną w rozumieniu przepisów ustawy z

dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 j.t. z

późn. zm.) lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany; 

14) umowach - należy przez to rozumieć  umowy, rozumiane zgodnie z treścią art. 6

ust. 1 ustawy, podpisane z podmiotem uprawnionym przez właścicieli

nieruchomości; 

15) górnych stawkach opłat - należy przez to rozumieć  zgodne z treścią art. 6 ust. 2

ustawy górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi,

podmiotów uprawnionych, w zakresie pozbywania się  zebranych na terenie

nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych; 

16) Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (dalej: KPGO) - należy rozumieć przez to

dokument przyjęty przez Radę Ministrów zgodnie z treścią art. 14 ust. 4 ustawy z

dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.07.39.251 j.t. z późn. zm.) i ogłoszony

w Monitorze Polskim z 2006r., Nr 90 poz.946 z dnia 29 grudnia 2006r., 

17) stawkach opłat  - należy rozumieć  przez to wysokość  opłat uiszczanych przez

właściciela nieruchomości, podmiotowi uprawnionemu za odbiór odpadów

komunalnych, przeliczonych na jedną zamieszkałą osobę w skali roku i miesiąca,

których wysokość skalkulowana jest z uwzględnieniem: ilości wytwarzanych przez

jedną  osobę  odpadów, kosztów ich odbioru, transportu, selekcji, odzysku,

recyklingu, kompostowania, składowania, spalania i innych form unieszkodliwiania

odpadów, nie wyłączając kosztów budowy instalacji, urządzeń i obiektów, kosztów

ich eksploatacji, zamknięcia, likwidacji, rekultywacji, monitoringu, dozorowania

oraz ewentualnych odszkodowań  wynikłych faktu realizacji obiektu lub kosztów

zabezpieczenia roszczeń; podmiot uprawniony zobowiązany jest do pomniejszania

stawek opłat o wpływy uzyskiwane z opłat produktowych z wojewódzkiego funduszu

ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wpływy uzyskane na mocy umów

podpisanych z organizacjami odzysku, wpływy uzyskane ze sprzedaży niektórych

surowców wtórnych oraz wpływy uzyskane od samorządu z tytułu dopłat do

selektywnej zbiórki i odbioru; ilość odpadów wytwarzanych w przeciągu roku przez

jedną osobę; 

18) zniżkach w opłatach - należy przez to rozumieć,  zgodne z treścią  art. 6 ust. 4

ustawy, zniżki, w stosunku do górnych stawek opłat, udzielane w roku następnym,

właścicielom nieruchomości, w zamian za zebrane i odebrane odpady w sposób

selektywny w roku poprzednim; wielkoś ć  zniżek określa rada gminy w drodze

uchwały; 

19) poziomach selekcji - należy przez to rozumieć,  ilość  - zgodnie z docelowymi

zapisami KPGO - odbieranych od jednej osoby następujących odpadów: 

a) organicznych w roku 2010 – 23,5kg z tendencją  spadkową  o 5% w latach

następnych 

b) opakowań  z papierem, tekturą  tekstyliami i metalami w roku 2010 – 25,5kg bez

zmian w latach następnych. 

c) odpadów wielkogabarytowych rocznie na poziomie 20kg.

d) odpadów budowlanych w roku 2010 -85kg i w 2015r. – 103kg.

e) odpadów niebezpiecznych rocznie do poziomu 3 kg.

20) odpadach komunalnych - należy przez to rozumieć  odpady powstające w

gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów

niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na

swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach

domowych; 

21) odpadach wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć  jeden ze strumieni

odpadów komunalnych wymienionych w KPGO, charakteryzujący się tym, że jego

składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę,  nie mogą  być  umieszczone w

typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych; 

22) odpadach ulegających biodegradacji - należy przez to rozumieć  odpady, które

ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów; 

23) odpadach zielonych - należy przez to rozumieć  frakcję  odpadów ulegających

biodegradacji, powstających w wyniku pielęgnacji i uprawy ogrodów i terenów

zielonych; 

24) odpadach opakowaniowych - należy przez to rozumieć  opakowania z papieru i

tektury, opakowania wielomateriałowe, opakowania z tworzyw sztucznych,

opakowania ze szkła, opakowania z blachy stalowej i opakowania z aluminium,

wymienione w KPGO pośród 18 strumieni składających się na odpady komunalne; 

25) odpadach budowlanych - rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzących z

remontów i budów wymienioną w KPGO pośród 18 strumieni składających się na

odpady komunalne; 

26) odpadach niebezpiecznych - rozumie się  przez to  f rakc ję  odpadów

niebezpiecznych w rozumieniu ustawy o odpadach, wymienioną w KPGO pośród

18 strumieni składających się  na odpady komunalne, a więc np.: baterie,

akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do

impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków,

opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach, opakowania po aerozolach,

zużyte opatrunki; 

27) sprzęcie (elektrycznym i elektronicznym) - należy przez to rozumieć  zgodnie z

ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca 2005 r.

(Dz. U. 180 poz. 1495 z późn. zm.) urządzenia, których prawidłowe działanie jest

uzależn i o n e  o d  d o pły w u  p rądu e lekt rycznego lub od obecnośc i   pó l

elektromagnetycznych oraz mogące służyć do wytwarzania, przesyłu lub pomiaru

prądu elektrycznego lub pól elektromagnetycznych i zaprojektowane do użytku

przy napięciu elektrycznym nieprzekraczającym 1.000 V dla prądu zmiennego

oraz 1.500 V dla prądu stałego, zaliczone do grup sprzętu określonych w

załączniku nr 1 do ustawy; 

28) nieczystościach ciekły c h  - należy przez to rozumieć   ścieki gromadzone

przejściowo w zbiornikach bezodpływowych; 

29) zbiornikach bezodpływowych - należy przez to rozumieć  instalacje i urządzenia

przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstania; 

30) stacjach zlewnych - należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia zlokalizowane

przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków służące do

przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych po-jazdami asenizacyjnymi z

miejsc gromadzenia; 

31) miejscu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych należy przez to

rozumieć zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o odpadach instalację służącą do odzysku

lub unieszkodliwiania w najnowszej technologii, położoną  najbliżej miejsca

wytwarzania odpadów, na obszarze tego województwa, na którym zostały

wytworzone; 

32) podmiotach uprawnionych - należy przez to rozumieć  przedsiębiorstwa będące

gminnymi jednostkami organizacyjnymi lub podmiotami posiadającymi wydane

przez Wójta Gminy, organ wykonawczy jednostki pomocniczej lub organ jednostki

albo podmiotu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

samorządzie gminnym, ważne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie: 

a) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

b) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

c) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

d) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni

zwłok zwierzęcych i ich części; 

33) zabudowie wielorodzinnej - należy przez to rozumieć  zabudowę  budynkami

wielomieszkaniowymi i wielolokalowymi; 

34) chowie zwierząt  - rozumie się  przez to wszelkie formy posiadania zwierząt

gospodarskich bez względu na tytuł  prawny oraz sposób ich utrzymywania i

użytkowania; 

35) zwierzętach domowych - rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające

wraz z  człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu,

utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza w rozumieniu ustawy

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003r. Nr 106 poz.1002 j.t.

z późn. zm.); 

36) zwierzętach gospodarskich - rozumie się przez to zwierzęta utrzymywane w celach

hodowlanych i produkcyjnych; 

37) 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. 

1) wyposażenie nieruchomości w opisane w Rozdziale III urządzenia, służące do

zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim

stanie sanitarnym, porządkowym, technicznym i okresowe dokonywanie dezynfekcji

tych urządzeń; 

2) utrzymywanie w należytym stanie sanitarnym altan oraz innych pomieszczeń,

mieszczących urządzenia na odpady; 

3) prowadzenie w opisanym w § 5. ust. 9 zakresie selektywnego zbierania i

przekazywania do odbioru poszczególnych strumieni odpadów komunalnych; 

4) przekazanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych

podmiotowi uprawnionemu do odbioru; 

5) selektywne zbieranie odpadów innych niż  komunalne, powstających na terenie

nieruchomości w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej, np. medycznych,

weterynaryjnych, i postępowanie z nimi zgodnie z zasadami przewidzianymi w

ustawie o odpadach; 

6) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości odpadów budowlanych i resztek

materiałów budowlanych, powstałych w wyniku remontu i modernizacji lokali i

budynków do specjalnie do tego celu przeznaczonych kontenerów ustawianych

przez uprawnione podmioty na zlecenie właściciela nieruchomości; 

7) bezwzględne przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej

lub, w przypadku, gdy budowa sieci jest technicznie lub ekonomicznie

nieuzasadniona, a fakt ten ma swoje odzwierciedlenie w studium uwarunkowań  i

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowym planie

zagospodarowania przestrzennego, o ile taki został opracowany oraz w wieloletnim

planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,

wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nie-czystości ciekłych lub

przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w

przepisach odrębnych; 

8) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych;

9) utrzymywanie w prawidłowym stanie technicznym posiadanego uzbrojenia

technicznego tj. przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

udrażnianie rynien, rur spustowych łącznie z koszem do czyszczenia i rewizją; 

10) oddzielne gromadzenie ścieków bytowych, gnojówki i gnojowicy;

11) utrzymywanie w prawidłowym stanie technicznym, odmulanie i wykaszanie rowów

odwadniających istniejących przy drogach,  torach i  na terenie innych

nieruchomości będących własnością danego podmiotu; 

12) utrzymywanie czystości na przystankach, torowiskach, w przepustach, i przy

przejściach, pod mostami itp.; 

13) uprzątanie z powierzchni nieruchomości i z wnętrza budynków każdej substancji

lub przedmiotu należących do jednej z kategorii określonych w załączniku nr 1 do

ustawy o odpadach, których posiadacz pozbywa się,  zamierza się pozbyć  lub do

ich pozbycia się jest obowiązany i przekazywanie ich podmiotowi uprawnionemu; 

14) likwidowanie śliskości w okresie mrozów i opadów śnieżnych w miejscach

użyteczności publicznej i chodnikach przy użyc iu  środków wymienionych w

Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. Dz. U. Nr 230,

poz. 1960 w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą  być

używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach; 

15) usuwanie nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych części nieruchomości

użyteczności publicznej; 

16) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wyłącznie w miejscach

dozwolonych, a więc: 

a) na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego tylko pod warunkiem,

że powstając e  ścieki odprowadzane są  do kanalizacji sanitarnej na warunkach

określonych przez zarządcę tej kanalizacji lub gromadzone w sposób umożliwiający

ich usunięcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w

szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników

wodnych lub do ziemi, 

b) na terenach służących  do  użytku publicznego tylko w miejscach do tego

przygotowanych i specjalnie oznaczonych; 

17) naprawy, drobne, a więc wymiana kół,  świec zapłonowych, żarówek, uzupełnianie

płynów, regulacje, pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi,

na terenie nieruchomości tylko za zgodą właściciela nieruchomości i tylko wtedy,

gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są

gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami o

utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 

18) stosowanie się  właścicieli zwierząt domowych i gospodarskich do przepisów

rozdziałów VII i VIII niniejszego Regulaminu. 

1) stosowania i składowania środków chemicznych dla usunięc i a  śniegu i lodu,

szkodliwych dla środowiska, a w szczególności dla terenów zieleni oraz zadrzewień;

ponadto obowiązuje całkowity zakaz stosowania środków chemicznych w pobliżu

pomników przyrody i parków wiejskich; 

2) zgarniania śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię;

3) wyprowadzania psów lub innych zwierząt do obiektów użytku publicznego, placówek

handlowych lub gastronomicznych i na teren plaży jeziornej, jeżeli zakaz taki wynika

z wyraźnego oznakowania dokonanego przez właściciela nieruchomości lub podmiot

zarządzający (placówką lub obiektem lub terenem); 

4) zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt;

5) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami

zlewnymi; 

6) indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli

nieruchomości; 

7) wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów,

nieczystości ciekłych i wód opadowych spływających z powierzchni dachów,

podjazdów, itp.; 

8) wprowadzania ścieków bytowych i przemysłowych do urządzeń  sieci kanalizacji

deszczowej a także wprowadzania ścieków deszczowych i wód drenażowych do

kanalizacji sanitarnej oraz wprowadzania do wszystkich urządzeń  kanalizacyjnych

odpadów stałych, czego konsekwencją  jest zmniejszanie przepustowości kanałów

odpadów płynnych niemieszających się z wodą, substancji palnych i wybuchowych,

substancji żrących, od-padów z hodowli zwierząt  o raz  ścieków zawierających

drobnoustroje chorobotwórcze - zgodnie z ustawą  o zbiorowym zaopatrzeniu w

wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków; 

1) powinny być  wyposażone w szczelne pokrywy zabezpieczające gromadzone

odpady przed dostępem zwierząt oraz opadów atmosferycznych; 

2) nie powinny powodować uciążliwego hałasu w trakcie ich wytaczania i opróżniania.

1) kosze uliczne o pojemności od 10 do 50 I;

2) pojemniki na odpady o pojemności od 110 I, 120 I, 240 I, 1100 I, KP7-7000 I;

3) worki w sytuacji, gdy warunki atmosferyczne uniemożliwiają  dojazd pojazdów

podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów; 

4) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań  ze szkła, opakowań  z

tworzyw sztucznych, zmieszanych odpadów opakowaniowych o pojemności 1000 I

do 2500 I oraz KP7 - na odpady wielkogabarytowe; 

5) kontenery przeznaczone na odpady budowlane KP-7;

6) kosze na psie odchody.

1) odpady kuchenne ulegające biodegradacji: obecny system gospodarowania

odpadami komunalnymi przy wykorzystaniu istniejącego miejsca odzysku i

unieszkodliwiania zapewnia ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji.

Dopuszcza się  łączne zbieranie odpadów biodegradowalnych ze zmieszanymi

niesegregowanymi odpadami komunalnymi; 

2) odpady opakowaniowe: – w zabudowie jednorodzinnej - składane są do worków na

opakowania, dostarczonych przez podmiot uprawniony i przekazywane w ramach

zawiązanej umowy; odbiór raz w miesiącu, – w zabudowie wielorodzinnej - składane

są  do worków, dostarczonych przez podmiot uprawniony i przekazywane na

bieżąco do Gminnej Zbiornicy Odpadów (GZO), gdy właściciel nieruchomości

podpisał  odrębną  umowę  z podmiotem uprawnionym. Gdy właściciel umowy nie

podpisał,  odpady składane są  do odrębnego pojemnika, w który zarządca

nieruchomości ją wyposażył; odbiór dwa razy w miesiącu; 

3) odpady tekstylne i obuwie zaleca się  gromadzić  do istniejących w przestrzeni

wiejskiej specjalnych pojemnikach ustawionych na terenie osiedli mieszkaniowych

zabudowy wielorodzinnej oraz przy obiektach handlowych; odbiór raz w miesiącu; 

4) sprzęt elektryczny i elektroniczny; zabrania się  umieszczania zużytego sprzętu

łącznie z innymi odpadami; należy organizować  odbiór w oparciu o indywidualne

umowy z podmiotem uprawnionym - w przypadku zabudowy wielorodzinnej,

natomiast w przypadku zabudowy jednorodzinnej należy gromadzić  w

zorganizowanych przez gminę  punktach zbiórki odpadów wielkogabarytowych i

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ponadto zgodnie z art. 42 ustawy

o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym obowiązek odbierania zużytego

sprzętu ciąży na sprzedawcach; 

5) odpady niebezpieczne: – w zabudowie jednorodzinnej zbieranie w odpowiednich do

tego opakowaniach, dostarczonych przez podmiot uprawniony i przekazywane jemu

zgodnie z podpisaną umową;  odbiór raz w miesiącu, – w zabudowie wielorodzinnej

zbieranie w odpowiednich do tego opakowaniach, dostarczonych przez podmiot

uprawniony i przekazywanie uprawnionemu podmiotowi, z którym wytwórca podpisał

odrębną  umowę.  Gdy właściciel umowy nie podpisał,  odpady składane są  do

odrębnego pojemnika, w który zarządca nieruchomości ją wyposażył;  odbiór raz w

miesiącu. Zgodnie z zapisami w planie gospodarki odpadami należy zbierać  do

pojemników rozmieszczonych w: placówkach sprzedaży detalicznej artykułów i

sprzętu gospodarstwa domowego oraz artykułów radiowo-telewizyjnych, placówkach

sprzedaży detalicznej sprzętu oświetleniowego, (zgodnie z art. 42 ustawy o zużytym

sprzęcie elektrycznym i elektronicznym obowiązek odbierania zużytego sprzętu

ciąży na sprzedawcach), w aptekach, szkołach, placówkach sprzedaży detalicznej

paliw płynnych i gazowych, warsztatach samochodowych, punktach wymiany oleju;

zgodnie z ustawą o bateriach i akumulatorach zabrania się umieszczania zużytych

baterii i zużytych akumulatorów razem z innymi odpadami; 

6) odpady wielkogabarytowe; zabrania się umieszczania odpadów wielkogabarytowych

z innymi odpadami; należy organizować odbiór w oparciu o indywidualne umowy z

podmiotem uprawnionym - w przypadku zabudowy wielorodzinnej, natomiast w

przypadku zabudowy jednorodzinnej należy gromadzić  w zorganizowanych przez

gminę  punktach zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu

elektrycznego i elektroniczne-go lub na zgłoszenie, w oparciu o zawarte umowy z

podmiotem uprawnionym; 

7) odpady budowlane są  składane do kontenera otwartego dostarczonego przez

podmiot uprawniony, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu podmiotu

uprawnionego, na miejscu nie utrudniającym korzystania z nieruchomości; odbiór

na zgłoszenie indywidualne. 

1) gmina i prowadzący handlową działalność gospodarczą są zobowiązani ustawić  w

miejscach publicznych, przed sklepami itp., pojemniki przeznaczone na selektywną

zbiórkę  odpadów z zakresu prowadzonej działalności, Pojemniki przeznaczone do

zbiórki selektywnej odpadów w systemie ogólnodostępnym, muszą  posiadać

odpowiednie wyraźne oznaczenia, na jaki surowiec wtórny są przeznaczone. Nowo

dostawiane pojemniki powinny być  dostosowane pod względem wizualnym i

objętościowym do istniejących w najbliższym otoczeniu. Pod względem systemu

odbioru tych odpadów należy pojemniki dostosować do systemu posiadanego przez

firmę, która świadczy odbiór tych odpadów; 

2) miejsca publiczne takie jak drogi publiczne, ciągi handlowo-usługowe, przystanki

komunikacji, parki są  przez właścicieli nieruchomości lub przedsiębiorców

użytkujących tereny komunikacji publicznej obowiązkowo wyposażo n e  w

zamocowane na stałe kosze uliczne, zgodnie z następującymi zasadami: –

rozmieszczenie musi uwzględniać natężenie ruchu ulicznego na drogach, – muszą

być  wykonane z materiałów odpornych na palenie, – wielkoś ć  koszy ulicznych

została określona w § 5 ust. 7 pkt 1, 

3) organizatorzy imprezy masowej są zobowiązani do wyposażenia miejsca, na którym

ona się odbywa, w jeden pojemnik o pojemności 120 I na 20 osób uczestniczących

w imprezie oraz w szalety przenośne w liczbie jeden szalet na 200 osób

uczestniczących w imprezie, organizatorzy są zobowiązani przed imprezą zawrzeć

umowy z podmiotami uprawnionymi posiadającymi aktualne zezwolenie na odbiór i

transport odpadów, celem wyposażenia w kosze i szalety oraz ich opróżnienie i

uprzątnięcie w czasie nie dłuższym niż 12 godzin po zakończeniu imprezy. 

1) opakowania z papieru i tektury – w pojemnikach koloru niebieskiego,

2) opakowania ze szkła – w urządzeniach pojemnikach zielonego,

3) opakowania z tworzyw sztucznych, wielkomateriałowe lub z metali – w pojemnikach

koloru żółtego, 

4) opakowania ulegające biodegradacji – w pojemnikach koloru brązowego,

5) odpady niesegregowane – w pojemnikach z logo odbiorcy,

6) odpady niebezpieczne; baterie i akumulatory - w pojemnikach koloru czerwonego,

Postanowienia niniejszego ustępu nie naruszają  postanowień  §  5  us t .   8   i   9

niniejszego regulaminu. 

§   7 .Zasady rozmieszczania urządzeń  przeznaczonych do zbierania odpadów i

gromadzenia nieczystości płynnych:  

1) podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy

uwzględniać przepisy § 22 i § 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.); 

2) na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi

odpadami należy ustawiać  w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników

podmiotu uprawnionego bez konieczności otwierania wejśc i a  n a  t e r e n

nieruchomośc i  l ub ,  gdy  tak ie j  możliwośc i  n i e  m a ,  n a l eży udostępnić  je

przedsiębiorstwu wywozowemu w dniu odbioru, dopuszcza się także wjazd na teren

nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów

zgromadzonych w pojemnikach; 

3) zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą

być  zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego

podmiotu uprawnionego w celu ich opróżnienia. 

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

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) do pojemników na opakowania szklane zabrania się  wrzucać:  – ceramikę

(porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki), – lustra, – szklane opakowania

farmaceutyczne i chemiczne z pozostałościami zawartośc i ,  – szkło budowlane

(szyby okienne, szkło zbrojone), szyby samochodowe; 

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

zabrudzone tworzywa sztuczne pochodzenia medycznego, – opakowania i butelki

po olejach i smarach, puszki i pojemniki po farbach i lakierach, – opakowania po

środkach chwasto- i owadobójczych; 

4) zabrania się  odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z

obornika do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe; 

5) zabrania się  gromadzenia w zbiornikach bezodpływowych nieczyszczonych

ścieków poprodukcyjnych, ścieków zawierających ropopochodne oraz płynnych

odpadów kuchennych z zakładów zbiorowego żywienia. 

a) w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz w tygodniu,

b) niezależn i e  o d  c zęstotliwośc i   op różniania pojemników i koszy ulicznych

zarządzający obszarem mają  obowiązek nie dopuścić  do przepełnienia koszy

ulicznych i wysypywania odpadów na ziemię; 

c) usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa się według potrzeb jednak nie

rzadziej niż raz w tygodniu; 

d) właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani

opróżniać je z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia i

wylewania na powierzchnię  terenu oraz zagniwania nagromadzonych w nich

ścieków; przyjmuje się,  że pojemnoś ć  zbiorników powinna wystarczyć  na

opróżnianie ich nie częściej niż raz w tygodniu; 

e) właściciele punktów handlowych i usługowych zlokalizowanych poza budynkami są

zobowiązani usuwać odpady codziennie; 

f) organizatorzy imprez masowych zobowiązani są  usuwać  odpady i opróżniać

przenośne toalety oraz usuwać  je w czasie nie dłuższym niż  12 godzin po

zakończeniu imprezy. 

a) do 31 grudnia 2010 r. do nie więcej niż  75% wagowo całkowitej masy odpadów

ulegających biodegradacji, 

b) do 31 grudnia 2013 r. do nie więcej niż 50%,

c) do 31 grudnia 2020 r. do nie więcej niż 35%, w stosunku do masy tych odpadów

wytworzonych w roku 1995, będą  to następujące i lośc i  w  gmin ie :  – 115

kg/osobę/rok w roku 2010, – 76 kg/osobę/rok w roku 2013, – 53 kg/osobę/rok w

roku 2020, przy czym ilość odpadów biodegradowalnych wytworzonych w 1995 r. w

Polsce wg KPGO to 4.380,8 tys. Mg, a w województwie zachodniopomorskim 209,9

tys. Mg. 

a) opakowaniowych,

b) wielkogabarytowych,

c) budowlanych,

d) niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych.

1) w odniesieniu do psów:

a) wyposażenia psa w obrożę,  a w przypadku ras uznawanych za agresywne –

również w kaganiec, 

b) prowadzenie psa na uwięzi a psa rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób

zagrażającego otoczeniu - na uwięzi i w nałożonym kagańcu, 

c) zwolnienie przez właściciela nieruchomośc i  psów ze smyczy na  teren ie

nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w

sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób

trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem, 

2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:

a) stały i skuteczny dozór,

b) niewprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem

obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp.,

postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzy-stających z pomocy psów-

przewodników, 

c) niewprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla

dzieci, plaż,  kąpielisk oraz tereny objęte zakazem na podstawie odrębnych uchwał

rady gminy, 

d) zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach

zielonych do tego prze-znaczonych i specjalnie oznakowanych, w sytuacji, gdy

właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy

ono psów ras uznanych za agresywne, 

e) 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, należy umieszczać  w specjalnie

przygotowanych do tego celu koszach lub jeśli one nie występują w pobliżu mogą

być  deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów;

postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z  psów

przewodników, 

f) niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe,

g) właściwe traktowanie zwierząt domowych zgodnie z art. 5, art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o

ochronie zwierząt, 

h) zgłaszanie do schroniska, faktu zauważenia bezdomnego psa lub zwierzęcia

podejrzanego o wściekliznę; 

3) hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są  spełniać  wymogi ustanowione dla

hodujących zwierzęta gospodarskie na obszarach wyłączonych spod zabudowy; 

4) postanowienia pkt 2 dotyczą  także zwierząt nieudomowionych, utrzymywanych w

charakterze zwierząt domowych. 

1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt

spełniających wymogi Prawa budowlanego; 

2) wszelka uciążliwoś ć  hodowli dla środowiska, w tym emisje będące jej skutkiem

zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona. 

1) przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych;

2) gromadzić  i usuwać  nieczystości, które nie są  obornikiem i gnojówką,  w sposób

przewidziany dla ścieków; 

3) składować  obornik w odległości co najmniej 10 m od linii rozgraniczającej drogi

publicznej, na terenie płaskim wyposażonym w płyty gnojowe w terminie określonym

ustawą,  tak by odcieki  nie mogły przedostawać  się  na teren sąsiednich

nieruchomości; 

4) przeprowadzać  deratyzację  pomieszczeń,  w których prowadzona jest hodowla

zwierząt ,  dwa razy do roku wiosną  i jesienią,  realizowaną  przez podmiot

uprawniony; 

5) pszczoły trzymać  w ulach, ustawionych na obrzeżach w odległości, co najmniej 30

m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły

nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich; w przypadku

gdy ule posadowione są  na nieruchomości stanowiącej współwłasność,  stosunki

pomiędzy współwłaścicielami regulują przepisy ustawy kodeks cywilny. 

1) propagowanie działań mieszkańców Gminy na rzecz ekologii;

2) wydawanie podmiotom gospodarczym zezwoleń na działalność usługową w zakresie

odbierania od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych stały c h  i

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych; 

3) bieżącą kontrolę realizacji przepisów ustawy oraz niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy 

 

 

 

Barbara Koleśnikow 
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UCHWAŁA NR LII/317/10  

RADY GMINY W GOŚCINIE  

z dnia 25 czerwca 2010 r.  

 

w sprawie regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Gościno 

 

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

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591, t.j. 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, 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 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, 

poz. 142, Nr 28 poz. 146) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z 2006r. Nr 144, 

poz. 1042, z 2008r. Nr 223, poz. 1464, z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 79 , poz. 666, Nr 92 

poz. 753, Nr 215, poz. 1664, z 2010r. Nr 47 poz. 278), Rada Gminy Gościno uchwala 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gościno, zwany dalej 

regulaminem, o następującej treści: 

T Y T UŁ  1 .  R E G U L A M I N  U T R Z Y M A N I A  C Z Y S T OŚ C I  I  

P O R ZĄ D K U   

R o z d z i ał  1  

Postanowienia ogólne  

§   1 .  1. Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, mieszkańców oraz osoby 

przebywające czasowo na terenie Gminy Gościno.  

2. Określa się  szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

Gościno a przede wszystkim:  

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:  

R o z d z i ał  2  

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości  

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

nieruchomości poprzez:  

2. Na terenie budowy wykonywanie obowiązków właściciela nieruchomości należy do 

wykonawcy robót budowlanych.  

3. Na terenie wydzielonych krawężnikiem oraz na przystankach komunikacyjnych 

obowiązki uprzątnięcia i pozbycia się  błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń, 

należą do przedsiębiorców użytkujących tereny służące komunikacji publicznej.  

4. Na drogach publicznych obowiązki utrzymania czystości i porządku, a także zbieranie 

i pozbywanie się  odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych 

oraz utrzymanie tych urządzeń  w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i 

technicznym, pozbywanie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych 

z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej należy do 

zarządcy drogi.  

5. Uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, 

jeżeli zarząd drogi pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów na takim 

chodniku, należą do zarządcy drogi.  

6. Na terenach pozostałych obowiązki utrzymania czystości i porządku należą do gminy, 

do obowiązków gminy należy także uprzątnięcie i pozbycie się  błota, śniegu, lodu i 

innych zanieczyszczeń  z chodników, jeżeli gmina pobiera opłaty z tytułu postoju lub 

parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku oraz zbieranie i pozbycie się 

odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych umieszczonych na 

tym chodniku i utrzymanie tych urządzeń  w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym.  

§   4 .  Na terenie gminy, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, 

zabrania się:  

R o z d z i ał  3  

Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości oraz 

na drogach publicznych  

§ 5. 1. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie 

poprzez wyposażenie nieruchomości w pojemniki o odpowiedniej pojemności, 

uwzględniającej rodzaj zabudowy, działalność usługową i częstotliwość pozbywania się 

odpadów, według zasad opisanych w ust. 3.  

2. Pojemniki na odpady powinny być  ustawione w granicach nieruchomości, w miejscu 

dostępnym dla mieszkańców i jednostek wywozowych, na twardej i równej powierzchni, 

zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota, w sposób nie powodujący utrudnień i 

niedogodności dla sąsiadów; należy uwzględniać przepisy § 22 i § 23 Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 

z późn. zm.).  

3. Pojemniki do gromadzenia odpadów muszą  spełniać  techniczne wymogi 

bezpieczeństwa, higieny, ochrony środowiska uzgodnione z podmiotem wywożącym 

odpady; odpady gromadzone w inny sposób nie będą  wywożone; nie dotyczy to 

odpadów przestrzennych.  

4. Właściciel pojemnika odpowiada za utrzymanie go w odpowiednim stanie technicznym 

i sanitarnym.  

5. Pojemniki wymienione w ust. 8 pkt 2:  

6.  Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie 

przez dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale lub 

czasowo przebywających na jej terenie, w taki sposób by opróżnianie było konieczne 

nie częściej niż  raz w tygodniu bez dopuszczenia do przepełnienia; podobnie 

przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi zostać  dostosowana do ilości 

mieszkańców w sposób zapewniający uzyskanie stopnia ich oczyszczania określonego 

w przepisach odrębnych  

7. Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to:  

8. Odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić  w następujący 

sposób:  

§ 6. 1. Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych w miejscach i na drogach publicznych:  

2. Odpady należy gromadzić w pojemnikach:  

§   8 .  Ograniczenia wynikające z konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa i 

właściwej eksploatacji urządzeń  do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorników 

bezodpływowych:  

R o z d z i ał  4  

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości 

ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku 

publicznego  

§  9 .  1.  Właściciele nieruchomości  są  zobowiązani do zawarcia umów z podmiotem 

uprawnionym na odbiór odpadów komunalnych.  

2. Właściciele nieruchomości, które pomimo istniejącej w obrębie posesji sieci kanalizacji 

sanitarnej nie zostały podłączone do tej infrastruktury, zobowiązani są  dokonać 

przyłączenia po uprzednim uzyskaniu warunków technicznych przyłączenia do sieci w 

MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu. Powyższe nie dotyczy właścicieli, którzy wyposażyli 

nieruchomoś ć  w przydomową  oczyszczalnię   ścieków, której parametry i poziom 

oczyszczania odpowiada normom.  

3. Właściciele nieruchomości, które nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej, z uwagi 

na brak tego uzbrojenia, w tym rejonie, są  zobowiązani do podpisania z podmiotem 

uprawnionym, umowy na opróżnianie zbiornika bezodpływowego lub opróżnianie 

osadnika oczyszczalni przydomowej.  

4. Wymieniona wyżej umowa może  b yć  również  podpisana z inną  jednostką 

funkcjonującą w oparciu o ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w 

wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr 123 poz.858 j.t. z późn. 

zm.), jeżeli posiada ona stosowne zezwolenie.  

5. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych rozliczane jest w oparciu o wskazania 

przepływomierza zainstalowanego na stacji zlewnej ścieków dowożonych, gdy brak 

takiego licznika, stosujemy normy, które wynikają  z treści Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm 

zużycia wody (Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 70).  

6. Właściciele nieruchomości zużywający wodę na potrzeby gospodarstwa rolnego lub w 

związku z utrzymywaniem terenów zielonych m in. podlewania ogrodów i innych terenów 

zieleni, w związku z tym nieodprowadzający jej do zbiorników bezodpływowych, powinni 

zainstalować  odrębne liczniki do pomiaru zużycia wody na potrzeby bytowe, w 

przeciwnym razie będą rozliczani w oparciu o wyżej wymienione normy.  

7. Organizator imprezy masowej, nie później niż 30 dni przed planowanym terminem jej 

rozpoczęcia, jest zobowiązany wystąpić  z wnioskiem o opinię  do Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 marca 2009r. o 

bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009r. Nr 62 poz.504).  

§ 10 .  Ustala się  minimalną  częstotliwoś ć  usuwania odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości, zgodnie z umowami określonymi z przedsiębiorstwami:  

§ 11.  1. Odpady komunalne, selekcjonowane i nieselekcjonowane, są  odbierane od 

właścicieli nieruchomości zgodnie z podpisanymi umowami odbioru odpadów 

komunalnych w gminie, bądź na zgłoszenie.  

2. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany umieścić urządzenia wypełnione odpadami 

w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego bez 

konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie 

ma, należy je udostępnić  w dniu odbioru przedsiębiorcy wywozowemu, dopuszcza się 

także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru 

odpadów zgromadzonych w pojemnikach.  

3. Odpady wielkogabarytowe należy wystawić  na chodnik lub ulicę  przed wejściem na 

teren nieruchomości lub na miejsce wyznaczone przez zarządcę  do tego celu w 

zabudowie wielorodzinnej w oparciu o umowę  podpisaną  z podmiotem uprawnionym, 

natomiast w przypadku zabudowy jednorodzinnej należy gromadzić w zorganizowanych 

przez gminę  punktach zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego lub na zgłoszenie, w oparciu o umowę  z podmiotem 

uprawnionym.  

4. Odpady budowlane muszą być  złożone w udostępnionych przez podmiot uprawniony 

kontenerach, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu podmiotu uprawnionego oraz 

nie utrudniającym korzystania z nieruchomości lub wyznaczonym do tego celu przez 

zarządcę  w zabudowie wielorodzinnej Do odbierania tych odpadów można używać 

samochodów przystosowanych do przewozu kontenerów lub skrzyniowych, powinny one 

być przykryte, aby nie powodowały podczas transportu zanieczyszczenia i zaśmiecenia 

terenu.  

5. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na 

podstawie zamówienia właściciela nieruchomośc i ,  złożonego do podmiotu 

uprawnionego, z którym podpisał umowę,  zamówienie musi być zrealizowane w okresie 

36 godzin od zgłoszenia.  

6 .  C zęstotliwoś ć  opróżn i a n i a   z   o s adów  ściekowych zbiorników oczyszczalni 

przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji.  

7. Do odbierania odpadów komunalnych niesegregowanych należy używać samochodów 

specjalistycznych, a do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych - samochodów asenizacyjnych, pojazdy, o których mowa wyżej, 

winny być myte codziennie.  

8. Do odbierania odpadów należy  używać  samochodów specjalnie, w tym celu 

przystosowanych i wyposażonych ,  tak  aby  i ch  t ranspor t  n ie  powodował 

zanieczyszczenia i zaśmiecenia terenu.  

9. Zanieczyszczenia, jakie powstają  w wyniku załadunku i transportu odpadów oraz 

nieczystości płynnych pracownicy podmiotu uprawnionego mają obowiązek natychmiast 

usunąć.  

R o z d z i ał  5  

Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów oraz ilości odpadów 

wyselekcjonowanych, do których osiągnięcia zobowiązane są podmioty 

uprawnione  

§ 12. 1. Jednostki wywozowe prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, zobowiązani są  do ich przekazywania do 

miejsca najbliżej położonego od miejsca ich wytworzenia, w którym mogą być poddane 

odzyskowi lub unieszkodliwianiu, w instalacjach spełniających wymagania najlepszej 

dostępnej techniki lub technologu, o której mowa w art. 143 ustawy Prawo ochrony 

środowiska, ujętej w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami.  

2. System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy 

odpadów komunalnych ule-gających biodegradacji kierowanych do składowania:  

3. Obowiązek ten realizują przedsiębiorcy, którzy uzyskają zezwolenie na odbiór odpadów 

od mieszkańców.  

§ 13. Zgodnie z zapisami KPGO i treścią niniejszego Regulaminu, podmioty uprawnione 

są  zobowiązane w kolejnych latach wyselekcjonować  spośród odpadów komunalnych 

biodegradowalnych ilości odpadów podane w § 2 ust. 19.  

R o z d z i ał  6  

Inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami  

§ 14. 1. Gmina zapewnia objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem 

odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, a więc:  

2. Zakłada się zwiększenie ilości zbieranych odpadów metodą selektywną od turystów i 

wczasowiczów.  

3. Gmina podaje do publicznej wiadomości wymagania, jakie muszą  spełniać 

przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwoleń na odbiór odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości; w wymaganiach tych szczegółowo określa, w oparciu o 

niniejszy Regulamin, zasady selekcji odpadów przez właścicieli, zasady ich odbioru oraz 

dalszego postępowania z nimi przez przedsiębiorców.  

4. Gmina wydając zezwolenie na odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości, poprzez 

określenie szczegółowych zasad odbioru i postępowania, zobowiązuje przedsiębiorców 

do odbierania wszystkich odpadów zebranych selektywnie, w tym powstających w 

gospodarstwach domowych, odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów, odpadów budowlanych z 

remontów i odpadów niebezpiecznych.  

R o z d z i ał  7  

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę 

przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem 

terenów przeznaczonych do wspólnego użytku  

§   1 5 .  Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są  zobowiązane do zachowania 

bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub 

uciążliwością  dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do 

użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.  

§ 16. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:  

R o z d z i ał  8  

Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach 

wyłączonych z produkcji rolniczej  

§ 17. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych 

z produkcji rolniczej, oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego na funkcję inną niż rolnicza.  

2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie 

zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:  

3. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, 

zobowiązani są przestrzegać następujących zapisów:  

4. W przypadku wystąpienia konieczności przeniesienia kolonii pszczół  w miejsce 

spełniające wymagania o których mowa w ust. 3 pkt 5, należy dokonać  tego 

przeniesienia we właściwym czasie dostosowanym do stopnia wegetacji kolonii, w taki 

sposób aby zminimalizować ryzyko powstania szkody.  

R o z d z i ał  9  

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania  

§ 18. 1. Wprowadza się obowiązek przeprowadzenia akcji odszczurzania w miesiącach 

marzec i październik każdego roku na terenach nieruchomości.  

2. Obowiązkiem, o którym mowa w ust. 1 obarczeni są właściciele nieruchomości.  

3. W trakcie przeprowadzania deratyzacji obowiązuje zachowanie szczególnej 

ostrożności w obrębie miejsc wyłożenia środków zwalczających gryzonie.  

4. Obowiązkowej deratyzacji podlegają  wszystkie obiekty na terenie gminy: budynki 

mieszkalne, obiekty użyteczności publicznej, zabudowania gospodarcze, sklepy, 

warsztaty, ze szczególnym uwzględnieniem korytarzy piwnicznych, węzłów cieplnych, 

studni urządzeń kanalizacji sanitarnej itp.  

5. Deratyzacja powinna być  poprzedzona akcją sanitarno-porządkową,  mającą  na celu 

przegląd nieruchomości pod kątem jej niedostępności dla szczurów.  

6. Informacja o deratyzacji będzie podawana w formie obwieszczenia wójta gminy.  

R o z d z i ał  1 0 

Postanowienia końcowe  

§ 19. 1. Gmina Gościno tworzy odpowiednie warunki do utrzymania czystości i porządku 

poprzez:  

2. W przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązków, o których mowa w regulaminie 

Wójt Gminy wydaje decyzję  nakazującą  wykonanie ww. obowiązku. Decyzja, o której 

mowa w zdaniu poprzedzającym podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 

czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005r. Nr 229 

poz.1954 j.t.z późn. zm.).  

3. Właściciele nieruchomości i inne osoby nie wykonujące obowiązków określonych w 

regulaminie podlegają  karze grzywny. Postępowanie w sprawach, o których mowa w 

zdaniu poprzedzającym toczy się  według przepisów postępowania w sprawach o 

wykroczenie.  

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gościno.  

§ 21. Traci moc uchwała Nr XXXV/249/06 Rady Gminy Gościno z dnia 9 lutego 2006 r. w 

sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gościno.  

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

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.  

1) wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości;

2) rodzaje i minimalną pojemnością urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów

komunalnych; 

3) częstotliwoś ć  i sposób pozbywania się  odpadów komunalnych i nieczystości

ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku

publicznego; 

4) maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów; 

5) inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami;

6) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe;

7) wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach

wyłączonych z produkcji rolniczej; 

8) wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej

przeprowadzania. 

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu

czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236 poz.2008 j.t. z późn. zm.); 

2) ustawie o odpadach - należy przez to rozumieć  ustawę z dnia z dnia 27 kwietnia

2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2007r. Nr 39 poz.251 j.t. z późn. zm.); 

3) ustawie o drogach publicznych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 marca

1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19 poz.115 j.t. z późn. zm.); 

4) ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków -

należy przez to rozumieć  ustawę  z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr 123

poz.858 j.t. z późn. zm.); 

5) Prawo wodne - należy przez to rozumieć  ustawę  z dnia 18 lipca 2001r. Prawo

wodne (Dz.U. z 2005r. Nr 239 poz.2019 j.t. z późn. zm.); 

6) Prawo ochrony środowiska - należy przez to rozumieć  ustawę z dnia 27 kwietnia

2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2008r. Nr 25 poz.150 j.t. z późn. zm.); 

7) ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - należy przez to

rozumieć ustawę o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca

2005 r. (Dz. U. 180 poz. 1495 z późn. zm.); 

8) ustawie o bateriach i akumulatorach – należy przez to rozumieć  ustawę z dnia 24

kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. 79 poz. 666), 

9) ustawie o ochronie zwierząt - należy przez to rozumieć  ustawę z dnia 21 sierpnia

1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003r. Nr 106 poz.1002 j.t. z późn. zm.); 

10) ustawie o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich - należy przez to

rozumieć ustawę z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.U.07.133.921 z późn. zm.); 

11) Prawo budowlane - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (Dz.U.06.156.1118 j.t. z późn. zm); 

12) nieruchomośc i  - 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; 

13) właścicielu nieruchomośc i  - należy przez to rozumieć  właściciela, a także

współwłaściciela, użytkowników wieczystych, jednostkę  organizacyjną  i osobę

posiadającą  nieruchomość  w zarządzie lub użytkowaniu, a także inny podmiot

władający nieruchomością,  również  wykonawcę  robót budowlanych oraz

przedsiębiorstwo komunikacji dla przystanków i dworców, a także osobę

sprawującą zarząd nad nieruchomością wspólną w rozumieniu przepisów ustawy z

dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 j.t. z

późn. zm.) lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany; 

14) umowach - należy przez to rozumieć  umowy, rozumiane zgodnie z treścią art. 6

ust. 1 ustawy, podpisane z podmiotem uprawnionym przez właścicieli

nieruchomości; 

15) górnych stawkach opłat - należy przez to rozumieć  zgodne z treścią art. 6 ust. 2

ustawy górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi,

podmiotów uprawnionych, w zakresie pozbywania się  zebranych na terenie

nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych; 

16) Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (dalej: KPGO) - należy rozumieć przez to

dokument przyjęty przez Radę Ministrów zgodnie z treścią art. 14 ust. 4 ustawy z

dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.07.39.251 j.t. z późn. zm.) i ogłoszony

w Monitorze Polskim z 2006r., Nr 90 poz.946 z dnia 29 grudnia 2006r., 

17) stawkach opłat  - należy rozumieć  przez to wysokość  opłat uiszczanych przez

właściciela nieruchomości, podmiotowi uprawnionemu za odbiór odpadów

komunalnych, przeliczonych na jedną zamieszkałą osobę w skali roku i miesiąca,

których wysokość skalkulowana jest z uwzględnieniem: ilości wytwarzanych przez

jedną  osobę  odpadów, kosztów ich odbioru, transportu, selekcji, odzysku,

recyklingu, kompostowania, składowania, spalania i innych form unieszkodliwiania

odpadów, nie wyłączając kosztów budowy instalacji, urządzeń i obiektów, kosztów

ich eksploatacji, zamknięcia, likwidacji, rekultywacji, monitoringu, dozorowania

oraz ewentualnych odszkodowań  wynikłych faktu realizacji obiektu lub kosztów

zabezpieczenia roszczeń; podmiot uprawniony zobowiązany jest do pomniejszania

stawek opłat o wpływy uzyskiwane z opłat produktowych z wojewódzkiego funduszu

ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wpływy uzyskane na mocy umów

podpisanych z organizacjami odzysku, wpływy uzyskane ze sprzedaży niektórych

surowców wtórnych oraz wpływy uzyskane od samorządu z tytułu dopłat do

selektywnej zbiórki i odbioru; ilość odpadów wytwarzanych w przeciągu roku przez

jedną osobę; 

18) zniżkach w opłatach - należy przez to rozumieć,  zgodne z treścią  art. 6 ust. 4

ustawy, zniżki, w stosunku do górnych stawek opłat, udzielane w roku następnym,

właścicielom nieruchomości, w zamian za zebrane i odebrane odpady w sposób

selektywny w roku poprzednim; wielkoś ć  zniżek określa rada gminy w drodze

uchwały; 

19) poziomach selekcji - należy przez to rozumieć,  ilość  - zgodnie z docelowymi

zapisami KPGO - odbieranych od jednej osoby następujących odpadów: 

a) organicznych w roku 2010 – 23,5kg z tendencją  spadkową  o 5% w latach

następnych 

b) opakowań  z papierem, tekturą  tekstyliami i metalami w roku 2010 – 25,5kg bez

zmian w latach następnych. 

c) odpadów wielkogabarytowych rocznie na poziomie 20kg.

d) odpadów budowlanych w roku 2010 -85kg i w 2015r. – 103kg.

e) odpadów niebezpiecznych rocznie do poziomu 3 kg.

20) odpadach komunalnych - należy przez to rozumieć  odpady powstające w

gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów

niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na

swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach

domowych; 

21) odpadach wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć  jeden ze strumieni

odpadów komunalnych wymienionych w KPGO, charakteryzujący się tym, że jego

składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę,  nie mogą  być  umieszczone w

typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych; 

22) odpadach ulegających biodegradacji - należy przez to rozumieć  odpady, które

ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów; 

23) odpadach zielonych - należy przez to rozumieć  frakcję  odpadów ulegających

biodegradacji, powstających w wyniku pielęgnacji i uprawy ogrodów i terenów

zielonych; 

24) odpadach opakowaniowych - należy przez to rozumieć  opakowania z papieru i

tektury, opakowania wielomateriałowe, opakowania z tworzyw sztucznych,

opakowania ze szkła, opakowania z blachy stalowej i opakowania z aluminium,

wymienione w KPGO pośród 18 strumieni składających się na odpady komunalne; 

25) odpadach budowlanych - rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzących z

remontów i budów wymienioną w KPGO pośród 18 strumieni składających się na

odpady komunalne; 

26) odpadach niebezpiecznych - rozumie się  przez to  f rakc ję  odpadów

niebezpiecznych w rozumieniu ustawy o odpadach, wymienioną w KPGO pośród

18 strumieni składających się  na odpady komunalne, a więc np.: baterie,

akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do

impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków,

opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach, opakowania po aerozolach,

zużyte opatrunki; 

27) sprzęcie (elektrycznym i elektronicznym) - należy przez to rozumieć  zgodnie z

ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca 2005 r.

(Dz. U. 180 poz. 1495 z późn. zm.) urządzenia, których prawidłowe działanie jest

uzależn i o n e  o d  d o pły w u  p rądu e lekt rycznego lub od obecnośc i   pó l

elektromagnetycznych oraz mogące służyć do wytwarzania, przesyłu lub pomiaru

prądu elektrycznego lub pól elektromagnetycznych i zaprojektowane do użytku

przy napięciu elektrycznym nieprzekraczającym 1.000 V dla prądu zmiennego

oraz 1.500 V dla prądu stałego, zaliczone do grup sprzętu określonych w

załączniku nr 1 do ustawy; 

28) nieczystościach ciekły c h  - należy przez to rozumieć   ścieki gromadzone

przejściowo w zbiornikach bezodpływowych; 

29) zbiornikach bezodpływowych - należy przez to rozumieć  instalacje i urządzenia

przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstania; 

30) stacjach zlewnych - należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia zlokalizowane

przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków służące do

przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych po-jazdami asenizacyjnymi z

miejsc gromadzenia; 

31) miejscu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych należy przez to

rozumieć zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o odpadach instalację służącą do odzysku

lub unieszkodliwiania w najnowszej technologii, położoną  najbliżej miejsca

wytwarzania odpadów, na obszarze tego województwa, na którym zostały

wytworzone; 

32) podmiotach uprawnionych - należy przez to rozumieć  przedsiębiorstwa będące

gminnymi jednostkami organizacyjnymi lub podmiotami posiadającymi wydane

przez Wójta Gminy, organ wykonawczy jednostki pomocniczej lub organ jednostki

albo podmiotu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

samorządzie gminnym, ważne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie: 

a) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

b) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

c) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

d) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni

zwłok zwierzęcych i ich części; 

33) zabudowie wielorodzinnej - należy przez to rozumieć  zabudowę  budynkami

wielomieszkaniowymi i wielolokalowymi; 

34) chowie zwierząt  - rozumie się  przez to wszelkie formy posiadania zwierząt

gospodarskich bez względu na tytuł  prawny oraz sposób ich utrzymywania i

użytkowania; 

35) zwierzętach domowych - rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające

wraz z  człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu,

utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza w rozumieniu ustawy

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003r. Nr 106 poz.1002 j.t.

z późn. zm.); 

36) zwierzętach gospodarskich - rozumie się przez to zwierzęta utrzymywane w celach

hodowlanych i produkcyjnych; 

37) 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. 

1) wyposażenie nieruchomości w opisane w Rozdziale III urządzenia, służące do

zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim

stanie sanitarnym, porządkowym, technicznym i okresowe dokonywanie dezynfekcji

tych urządzeń; 

2) utrzymywanie w należytym stanie sanitarnym altan oraz innych pomieszczeń,

mieszczących urządzenia na odpady; 

3) prowadzenie w opisanym w § 5. ust. 9 zakresie selektywnego zbierania i

przekazywania do odbioru poszczególnych strumieni odpadów komunalnych; 

4) przekazanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych

podmiotowi uprawnionemu do odbioru; 

5) selektywne zbieranie odpadów innych niż  komunalne, powstających na terenie

nieruchomości w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej, np. medycznych,

weterynaryjnych, i postępowanie z nimi zgodnie z zasadami przewidzianymi w

ustawie o odpadach; 

6) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości odpadów budowlanych i resztek

materiałów budowlanych, powstałych w wyniku remontu i modernizacji lokali i

budynków do specjalnie do tego celu przeznaczonych kontenerów ustawianych

przez uprawnione podmioty na zlecenie właściciela nieruchomości; 

7) bezwzględne przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej

lub, w przypadku, gdy budowa sieci jest technicznie lub ekonomicznie

nieuzasadniona, a fakt ten ma swoje odzwierciedlenie w studium uwarunkowań  i

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowym planie

zagospodarowania przestrzennego, o ile taki został opracowany oraz w wieloletnim

planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,

wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nie-czystości ciekłych lub

przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w

przepisach odrębnych; 

8) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych;

9) utrzymywanie w prawidłowym stanie technicznym posiadanego uzbrojenia

technicznego tj. przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

udrażnianie rynien, rur spustowych łącznie z koszem do czyszczenia i rewizją; 

10) oddzielne gromadzenie ścieków bytowych, gnojówki i gnojowicy;

11) utrzymywanie w prawidłowym stanie technicznym, odmulanie i wykaszanie rowów

odwadniających istniejących przy drogach,  torach i  na terenie innych

nieruchomości będących własnością danego podmiotu; 

12) utrzymywanie czystości na przystankach, torowiskach, w przepustach, i przy

przejściach, pod mostami itp.; 

13) uprzątanie z powierzchni nieruchomości i z wnętrza budynków każdej substancji

lub przedmiotu należących do jednej z kategorii określonych w załączniku nr 1 do

ustawy o odpadach, których posiadacz pozbywa się,  zamierza się pozbyć  lub do

ich pozbycia się jest obowiązany i przekazywanie ich podmiotowi uprawnionemu; 

14) likwidowanie śliskości w okresie mrozów i opadów śnieżnych w miejscach

użyteczności publicznej i chodnikach przy użyc iu  środków wymienionych w

Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. Dz. U. Nr 230,

poz. 1960 w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą  być

używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach; 

15) usuwanie nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych części nieruchomości

użyteczności publicznej; 

16) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wyłącznie w miejscach

dozwolonych, a więc: 

a) na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego tylko pod warunkiem,

że powstając e  ścieki odprowadzane są  do kanalizacji sanitarnej na warunkach

określonych przez zarządcę tej kanalizacji lub gromadzone w sposób umożliwiający

ich usunięcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w

szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników

wodnych lub do ziemi, 

b) na terenach służących  do  użytku publicznego tylko w miejscach do tego

przygotowanych i specjalnie oznaczonych; 

17) naprawy, drobne, a więc wymiana kół,  świec zapłonowych, żarówek, uzupełnianie

płynów, regulacje, pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi,

na terenie nieruchomości tylko za zgodą właściciela nieruchomości i tylko wtedy,

gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są

gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami o

utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 

18) stosowanie się  właścicieli zwierząt domowych i gospodarskich do przepisów

rozdziałów VII i VIII niniejszego Regulaminu. 

1) stosowania i składowania środków chemicznych dla usunięc i a  śniegu i lodu,

szkodliwych dla środowiska, a w szczególności dla terenów zieleni oraz zadrzewień;

ponadto obowiązuje całkowity zakaz stosowania środków chemicznych w pobliżu

pomników przyrody i parków wiejskich; 

2) zgarniania śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię;

3) wyprowadzania psów lub innych zwierząt do obiektów użytku publicznego, placówek

handlowych lub gastronomicznych i na teren plaży jeziornej, jeżeli zakaz taki wynika

z wyraźnego oznakowania dokonanego przez właściciela nieruchomości lub podmiot

zarządzający (placówką lub obiektem lub terenem); 

4) zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt;

5) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami

zlewnymi; 

6) indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli

nieruchomości; 

7) wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów,

nieczystości ciekłych i wód opadowych spływających z powierzchni dachów,

podjazdów, itp.; 

8) wprowadzania ścieków bytowych i przemysłowych do urządzeń  sieci kanalizacji

deszczowej a także wprowadzania ścieków deszczowych i wód drenażowych do

kanalizacji sanitarnej oraz wprowadzania do wszystkich urządzeń  kanalizacyjnych

odpadów stałych, czego konsekwencją  jest zmniejszanie przepustowości kanałów

odpadów płynnych niemieszających się z wodą, substancji palnych i wybuchowych,

substancji żrących, od-padów z hodowli zwierząt  o raz  ścieków zawierających

drobnoustroje chorobotwórcze - zgodnie z ustawą  o zbiorowym zaopatrzeniu w

wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków; 

1) powinny być  wyposażone w szczelne pokrywy zabezpieczające gromadzone

odpady przed dostępem zwierząt oraz opadów atmosferycznych; 

2) nie powinny powodować uciążliwego hałasu w trakcie ich wytaczania i opróżniania.

1) kosze uliczne o pojemności od 10 do 50 I;

2) pojemniki na odpady o pojemności od 110 I, 120 I, 240 I, 1100 I, KP7-7000 I;

3) worki w sytuacji, gdy warunki atmosferyczne uniemożliwiają  dojazd pojazdów

podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów; 

4) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań  ze szkła, opakowań  z

tworzyw sztucznych, zmieszanych odpadów opakowaniowych o pojemności 1000 I

do 2500 I oraz KP7 - na odpady wielkogabarytowe; 

5) kontenery przeznaczone na odpady budowlane KP-7;

6) kosze na psie odchody.

1) odpady kuchenne ulegające biodegradacji: obecny system gospodarowania

odpadami komunalnymi przy wykorzystaniu istniejącego miejsca odzysku i

unieszkodliwiania zapewnia ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji.

Dopuszcza się  łączne zbieranie odpadów biodegradowalnych ze zmieszanymi

niesegregowanymi odpadami komunalnymi; 

2) odpady opakowaniowe: – w zabudowie jednorodzinnej - składane są do worków na

opakowania, dostarczonych przez podmiot uprawniony i przekazywane w ramach

zawiązanej umowy; odbiór raz w miesiącu, – w zabudowie wielorodzinnej - składane

są  do worków, dostarczonych przez podmiot uprawniony i przekazywane na

bieżąco do Gminnej Zbiornicy Odpadów (GZO), gdy właściciel nieruchomości

podpisał  odrębną  umowę  z podmiotem uprawnionym. Gdy właściciel umowy nie

podpisał,  odpady składane są  do odrębnego pojemnika, w który zarządca

nieruchomości ją wyposażył; odbiór dwa razy w miesiącu; 

3) odpady tekstylne i obuwie zaleca się  gromadzić  do istniejących w przestrzeni

wiejskiej specjalnych pojemnikach ustawionych na terenie osiedli mieszkaniowych

zabudowy wielorodzinnej oraz przy obiektach handlowych; odbiór raz w miesiącu; 

4) sprzęt elektryczny i elektroniczny; zabrania się  umieszczania zużytego sprzętu

łącznie z innymi odpadami; należy organizować  odbiór w oparciu o indywidualne

umowy z podmiotem uprawnionym - w przypadku zabudowy wielorodzinnej,

natomiast w przypadku zabudowy jednorodzinnej należy gromadzić  w

zorganizowanych przez gminę  punktach zbiórki odpadów wielkogabarytowych i

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ponadto zgodnie z art. 42 ustawy

o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym obowiązek odbierania zużytego

sprzętu ciąży na sprzedawcach; 

5) odpady niebezpieczne: – w zabudowie jednorodzinnej zbieranie w odpowiednich do

tego opakowaniach, dostarczonych przez podmiot uprawniony i przekazywane jemu

zgodnie z podpisaną umową;  odbiór raz w miesiącu, – w zabudowie wielorodzinnej

zbieranie w odpowiednich do tego opakowaniach, dostarczonych przez podmiot

uprawniony i przekazywanie uprawnionemu podmiotowi, z którym wytwórca podpisał

odrębną  umowę.  Gdy właściciel umowy nie podpisał,  odpady składane są  do

odrębnego pojemnika, w który zarządca nieruchomości ją wyposażył;  odbiór raz w

miesiącu. Zgodnie z zapisami w planie gospodarki odpadami należy zbierać  do

pojemników rozmieszczonych w: placówkach sprzedaży detalicznej artykułów i

sprzętu gospodarstwa domowego oraz artykułów radiowo-telewizyjnych, placówkach

sprzedaży detalicznej sprzętu oświetleniowego, (zgodnie z art. 42 ustawy o zużytym

sprzęcie elektrycznym i elektronicznym obowiązek odbierania zużytego sprzętu

ciąży na sprzedawcach), w aptekach, szkołach, placówkach sprzedaży detalicznej

paliw płynnych i gazowych, warsztatach samochodowych, punktach wymiany oleju;

zgodnie z ustawą o bateriach i akumulatorach zabrania się umieszczania zużytych

baterii i zużytych akumulatorów razem z innymi odpadami; 

6) odpady wielkogabarytowe; zabrania się umieszczania odpadów wielkogabarytowych

z innymi odpadami; należy organizować odbiór w oparciu o indywidualne umowy z

podmiotem uprawnionym - w przypadku zabudowy wielorodzinnej, natomiast w

przypadku zabudowy jednorodzinnej należy gromadzić  w zorganizowanych przez

gminę  punktach zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu

elektrycznego i elektroniczne-go lub na zgłoszenie, w oparciu o zawarte umowy z

podmiotem uprawnionym; 

7) odpady budowlane są  składane do kontenera otwartego dostarczonego przez

podmiot uprawniony, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu podmiotu

uprawnionego, na miejscu nie utrudniającym korzystania z nieruchomości; odbiór

na zgłoszenie indywidualne. 

1) gmina i prowadzący handlową działalność gospodarczą są zobowiązani ustawić  w

miejscach publicznych, przed sklepami itp., pojemniki przeznaczone na selektywną

zbiórkę  odpadów z zakresu prowadzonej działalności, Pojemniki przeznaczone do

zbiórki selektywnej odpadów w systemie ogólnodostępnym, muszą  posiadać

odpowiednie wyraźne oznaczenia, na jaki surowiec wtórny są przeznaczone. Nowo

dostawiane pojemniki powinny być  dostosowane pod względem wizualnym i

objętościowym do istniejących w najbliższym otoczeniu. Pod względem systemu

odbioru tych odpadów należy pojemniki dostosować do systemu posiadanego przez

firmę, która świadczy odbiór tych odpadów; 

2) miejsca publiczne takie jak drogi publiczne, ciągi handlowo-usługowe, przystanki

komunikacji, parki są  przez właścicieli nieruchomości lub przedsiębiorców

użytkujących tereny komunikacji publicznej obowiązkowo wyposażo n e  w

zamocowane na stałe kosze uliczne, zgodnie z następującymi zasadami: –

rozmieszczenie musi uwzględniać natężenie ruchu ulicznego na drogach, – muszą

być  wykonane z materiałów odpornych na palenie, – wielkoś ć  koszy ulicznych

została określona w § 5 ust. 7 pkt 1, 

3) organizatorzy imprezy masowej są zobowiązani do wyposażenia miejsca, na którym

ona się odbywa, w jeden pojemnik o pojemności 120 I na 20 osób uczestniczących

w imprezie oraz w szalety przenośne w liczbie jeden szalet na 200 osób

uczestniczących w imprezie, organizatorzy są zobowiązani przed imprezą zawrzeć

umowy z podmiotami uprawnionymi posiadającymi aktualne zezwolenie na odbiór i

transport odpadów, celem wyposażenia w kosze i szalety oraz ich opróżnienie i

uprzątnięcie w czasie nie dłuższym niż 12 godzin po zakończeniu imprezy. 

1) opakowania z papieru i tektury – w pojemnikach koloru niebieskiego,

2) opakowania ze szkła – w urządzeniach pojemnikach zielonego,

3) opakowania z tworzyw sztucznych, wielkomateriałowe lub z metali – w pojemnikach

koloru żółtego, 

4) opakowania ulegające biodegradacji – w pojemnikach koloru brązowego,

5) odpady niesegregowane – w pojemnikach z logo odbiorcy,

6) odpady niebezpieczne; baterie i akumulatory - w pojemnikach koloru czerwonego,

Postanowienia niniejszego ustępu nie naruszają  postanowień  §  5  us t .   8   i   9

niniejszego regulaminu. 

§   7 .Zasady rozmieszczania urządzeń  przeznaczonych do zbierania odpadów i

gromadzenia nieczystości płynnych:  

1) podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy

uwzględniać przepisy § 22 i § 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.); 

2) na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi

odpadami należy ustawiać  w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników

podmiotu uprawnionego bez konieczności otwierania wejśc i a  n a  t e r e n

nieruchomośc i  l ub ,  gdy  tak ie j  możliwośc i  n i e  m a ,  n a l eży udostępnić  je

przedsiębiorstwu wywozowemu w dniu odbioru, dopuszcza się także wjazd na teren

nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów

zgromadzonych w pojemnikach; 

3) zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą

być  zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego

podmiotu uprawnionego w celu ich opróżnienia. 

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

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) do pojemników na opakowania szklane zabrania się  wrzucać:  – ceramikę

(porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki), – lustra, – szklane opakowania

farmaceutyczne i chemiczne z pozostałościami zawartośc i ,  – szkło budowlane

(szyby okienne, szkło zbrojone), szyby samochodowe; 

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

zabrudzone tworzywa sztuczne pochodzenia medycznego, – opakowania i butelki

po olejach i smarach, puszki i pojemniki po farbach i lakierach, – opakowania po

środkach chwasto- i owadobójczych; 

4) zabrania się  odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z

obornika do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe; 

5) zabrania się  gromadzenia w zbiornikach bezodpływowych nieczyszczonych

ścieków poprodukcyjnych, ścieków zawierających ropopochodne oraz płynnych

odpadów kuchennych z zakładów zbiorowego żywienia. 

a) w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz w tygodniu,

b) niezależn i e  o d  c zęstotliwośc i   op różniania pojemników i koszy ulicznych

zarządzający obszarem mają  obowiązek nie dopuścić  do przepełnienia koszy

ulicznych i wysypywania odpadów na ziemię; 

c) usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa się według potrzeb jednak nie

rzadziej niż raz w tygodniu; 

d) właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani

opróżniać je z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia i

wylewania na powierzchnię  terenu oraz zagniwania nagromadzonych w nich

ścieków; przyjmuje się,  że pojemnoś ć  zbiorników powinna wystarczyć  na

opróżnianie ich nie częściej niż raz w tygodniu; 

e) właściciele punktów handlowych i usługowych zlokalizowanych poza budynkami są

zobowiązani usuwać odpady codziennie; 

f) organizatorzy imprez masowych zobowiązani są  usuwać  odpady i opróżniać

przenośne toalety oraz usuwać  je w czasie nie dłuższym niż  12 godzin po

zakończeniu imprezy. 

a) do 31 grudnia 2010 r. do nie więcej niż  75% wagowo całkowitej masy odpadów

ulegających biodegradacji, 

b) do 31 grudnia 2013 r. do nie więcej niż 50%,

c) do 31 grudnia 2020 r. do nie więcej niż 35%, w stosunku do masy tych odpadów

wytworzonych w roku 1995, będą  to następujące i lośc i  w  gmin ie :  – 115

kg/osobę/rok w roku 2010, – 76 kg/osobę/rok w roku 2013, – 53 kg/osobę/rok w

roku 2020, przy czym ilość odpadów biodegradowalnych wytworzonych w 1995 r. w

Polsce wg KPGO to 4.380,8 tys. Mg, a w województwie zachodniopomorskim 209,9

tys. Mg. 

a) opakowaniowych,

b) wielkogabarytowych,

c) budowlanych,

d) niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych.

1) w odniesieniu do psów:

a) wyposażenia psa w obrożę,  a w przypadku ras uznawanych za agresywne –

również w kaganiec, 

b) prowadzenie psa na uwięzi a psa rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób

zagrażającego otoczeniu - na uwięzi i w nałożonym kagańcu, 

c) zwolnienie przez właściciela nieruchomośc i  psów ze smyczy na  teren ie

nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w

sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób

trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem, 

2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:

a) stały i skuteczny dozór,

b) niewprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem

obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp.,

postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzy-stających z pomocy psów-

przewodników, 

c) niewprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla

dzieci, plaż,  kąpielisk oraz tereny objęte zakazem na podstawie odrębnych uchwał

rady gminy, 

d) zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach

zielonych do tego prze-znaczonych i specjalnie oznakowanych, w sytuacji, gdy

właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy

ono psów ras uznanych za agresywne, 

e) 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, należy umieszczać  w specjalnie

przygotowanych do tego celu koszach lub jeśli one nie występują w pobliżu mogą

być  deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów;

postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z  psów

przewodników, 

f) niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe,

g) właściwe traktowanie zwierząt domowych zgodnie z art. 5, art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o

ochronie zwierząt, 

h) zgłaszanie do schroniska, faktu zauważenia bezdomnego psa lub zwierzęcia

podejrzanego o wściekliznę; 

3) hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są  spełniać  wymogi ustanowione dla

hodujących zwierzęta gospodarskie na obszarach wyłączonych spod zabudowy; 

4) postanowienia pkt 2 dotyczą  także zwierząt nieudomowionych, utrzymywanych w

charakterze zwierząt domowych. 

1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt

spełniających wymogi Prawa budowlanego; 

2) wszelka uciążliwoś ć  hodowli dla środowiska, w tym emisje będące jej skutkiem

zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona. 

1) przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych;

2) gromadzić  i usuwać  nieczystości, które nie są  obornikiem i gnojówką,  w sposób

przewidziany dla ścieków; 

3) składować  obornik w odległości co najmniej 10 m od linii rozgraniczającej drogi

publicznej, na terenie płaskim wyposażonym w płyty gnojowe w terminie określonym

ustawą,  tak by odcieki  nie mogły przedostawać  się  na teren sąsiednich

nieruchomości; 

4) przeprowadzać  deratyzację  pomieszczeń,  w których prowadzona jest hodowla

zwierząt ,  dwa razy do roku wiosną  i jesienią,  realizowaną  przez podmiot

uprawniony; 

5) pszczoły trzymać  w ulach, ustawionych na obrzeżach w odległości, co najmniej 30

m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły

nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich; w przypadku

gdy ule posadowione są  na nieruchomości stanowiącej współwłasność,  stosunki

pomiędzy współwłaścicielami regulują przepisy ustawy kodeks cywilny. 

1) propagowanie działań mieszkańców Gminy na rzecz ekologii;

2) wydawanie podmiotom gospodarczym zezwoleń na działalność usługową w zakresie

odbierania od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych stały c h  i

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych; 

3) bieżącą kontrolę realizacji przepisów ustawy oraz niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy 
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