
 

 

UCHWAŁA NR XXIII/398/2020 

RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE 

z dnia 28 kwietnia 2020 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnowo Podgórne 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 roku, poz. 713) w związku art. 13 pkt.2 ustawy o ogłoszeniu aktów 

normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz.U. z 2019, poz. 1461) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 

1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 roku, poz. 2010 tj. ze zm.), po 

zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, Rada Gminy Tarnowo 

Podgórne uchwala, co następuje 

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnowo Podgórne w brzmieniu 

stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr LXV/1038/2018 z dnia 25 września 2018. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi 

w życie z dniem 1 czerwca 2020 r. 

  

 Przewodnicząca 

 Rady Gminy Tarnowo Podgórne 

(-) Krystyna Semba 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 4 maja 2020 r.

Poz. 3796



Załącznik  

do uchwały Nr XXIII/398/2020 

Rady Gminy Tarnowo Podgórne 

z dnia 28 kwietnia 2020 r. 

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnowo Podgórne 

§ 1.  Regulamin ustala szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnowo 

Podgórne, a w szczególności: 

1. wymagania w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, 

2. wymagania w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w prowadzonych przez gminę 

punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

3. wymagania w zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości 

służących do użytku publicznego, 

4. wymagania w zakresie mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami 

naprawczymi, 

5. rodzaje i minimalną pojemność pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na 

drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników i worków oraz utrzymania pojemników 

w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym jak i utrzymania w odpowiednim stanie 

sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów, 

6. częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego, 

7. inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, 

8. wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów, 

9. obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub 

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

10. wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

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

nieruchomościach, 

11. wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania, 

12. wymagania dotyczące lokalizacji pryzm obornika, kiszonki, kompostownika, 

13. wymagań dotyczących czystości i porządku na placach zabaw. 

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1. gminie – należy przez to rozumieć Gminę Tarnowo Podgórne, 

2. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 roku, poz. 2010 tj. ze zm.), 

3. ustawie o odpadach – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz. U. z 2019 roku, 

poz. 701 ze zm.), 

4. regulaminie – należy przez to rozumieć regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Tarnowo Podgórne, 

5. nieruchomości – należy przez to rozumieć nieruchomości, o których mowa w art. 46 ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1145), 

6. nieruchomościach zamieszkałych – rozumie się przez to nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy, tj. nieruchomości, na których człowiek przebywa stale lub czasowo, 
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7. zabudowie rekreacji indywidualnej – rozumie się przez to domki letniskowe lub inne nieruchomości 

wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, w tym tereny rodzinnych ogródków działkowych, 

8. właścicielach nieruchomości – należy przez to rozumieć właścicieli nieruchomości, o których mowa 

w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy, 

9. harmonogramie – należy przez to rozumieć plan odbioru odpadów komunalnych udostępniony 

właścicielom nieruchomości przez uprawnionego przedsiębiorcę, 

10. uprawnionym przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć podmiot posiadający wpis do rejestru 

działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (który 

został wyłoniony w drodze procedury zamówień publicznych lub podpisał umowę cywilno-prawną na odbiór 

i zagospodarowanie odpadów komunalnych z właścicielem nieruchomości) lub przedsiębiorca posiadający 

zezwolenie Wójta Gminy Tarnowo Podgórne na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy, 

11. bioodpadach–należy przez to rozumieć odpady, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy  

o odpadach, 

12. odpadach komunalnych – należy przez to rozumieć odpady, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy 

o odpadach, 

13. odpadach ulegających biodegradacji – należy przez to rozumieć odpady, o których mowa w art.3 ust.1 

pkt.10 ustawy o odpadach, 

14. odpadach zielonych – należy przez to rozumieć odpady, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy 

o odpadach, 

15. odpadach budowlano-remontowych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne – należy przez 

to rozumieć odpady budowlano - remontowe i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, powstałe w wyniku 

prowadzenia robót budowlanych i rozbiórkowych niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia 

zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu, wykonanych samodzielnie przez właścicieli nieruchomości, 

w szczególności: wełna mineralna, papa, odpady styropianu, odpady gruzu betonowego i ceglanego, usunięte 

tynki, tapety i okleiny, oszklone okna drewniane i z PCV, oraz lustra, armatura łazienkowa, płoty, deski 

drewniane, belki, panele, boazeria, konstrukcje drewniane, drewno impregnowane, rynny z PCV, rury 

wodociągowe i kanalizacyjne, odpady glazury i terakoty, 

16. nieczystościach ciekłych – należy przez to rozumieć nieczystości ciekłe, o których mowa 

w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy, 

17. zbiornikach bezodpływowych – należy przez to rozumieć zbiorniki bezodpływowe, o których mowa 

w art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy, 

18. PSZOK – należy przez to rozumieć gminny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

zlokalizowany na terenie gminy, 

19. zwierzętach domowych – należy przez to rozumieć zwierzęta, o których mowa w art. 4 ust. 17 ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 roku, poz. 122), 

20. zwierzętach gospodarskich – należy przez to rozumieć zwierzęta, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy 

z dnia 29 czerwca 2007 roku o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Nr 133, poz. 921 ze 

zm.), 

21. meblach i innych odpadach wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć odpady takie jak: szafy, 

tapczany, sofy, łóżka, fotele, krzesła, stoły, dywany, wykładziny, wózki dziecięce, materace, pierzyny, zabawki 

dużych rozmiarów, rowery, stolarka okienna (drewniana, PCV) bez szyb, pralki, lodówki, kuchenki, drzwi, 

wanny, umywalki, muszle toaletowe i spłuczki, rolety, markizy i żaluzje, meble ogrodowe, sprzęt ogrodniczy 

(kosiarki, podkaszarki, kosy i podcinarki, pilarki), sprzęt treningowy i sportowy, grzejniki (żeliwne, 

aluminiowe, stalowe), z wyłączeniem odpadów takich jak: małe urządzenia zasilane elektrycznie (mały sprzęt 

RTV i AGD), odpady z demontażu pojazdów, zużyte opony, odpady zawierające azbest, wełna mineralna, 

odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne. 

§ 3. 1. System gospodarowania odpadami komunalnymi obejmuje nieruchomości zamieszkałe. 
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2. Właściciele nieruchomości zamieszkałych, na których prowadzona jest działalność gospodarcza 

zobowiązani są do zawarcia umowy na odbiór odpadów powstających w związku z prowadzoną działalnością. 

Zawarcie umowy na odbiór odpadów powstających w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej 

nie zwalnia z obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów 

z nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy. 

Rozdział II. 

Wymagania w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych 

§ 4. 1.  Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych. 

2. Obowiązkowi selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości podlegają 

następujące rodzaje odpadów: 

1) papier i tektura 

2) szkło, 

3) odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

4) metale i tworzywa sztuczne, 

5) bioodpady stanowiące: odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające 

biodegradacji, odpady zielone, bioodpady, 

6) zużyte baterie i akumulatory, 

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

8) zużyte żarówki i świetlówki, 

9) zużyte opony, 

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

11) przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe 

w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji 

i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, 

12) tekstylia i odzież, 

13) odpady budowlane i rozbiórkowe, 

14) pozostałe odpady niebezpieczne. 

3. Inne niż wymienione w ust. 2 odpady komunalne należy zbierać jako pozostałe odpady komunalne, 

zwane dalej zmieszanymi odpadami komunalnymi. 

4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do gromadzenia poszczególnych frakcji odpadów 

segregowanych w sposób selektywny w pojemnikach lub workach. 

5. Obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych realizuje się poprzez: 

1) zbiórkę z terenu nieruchomości frakcji odpadów, o których mowa w ust. 2 pkt 1-5 i pkt 11, 

2) zbiórkę z terenu nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, o których mowa w ust.3, 

3) samodzielne i na własny koszt dostarczanie do PSZOK odpadów, o których mowa w ust. 2 (nie odebranych 

w ramach zbiórek bezpośrednio z posesji) i pkt 6-14, 

4) samodzielne i na własny koszt dostarczanie do punktów skupu lub zbierania położonych na terenie Gminy 

Tarnowo Podgórne (prowadzonych zgodnie z obowiązującymi przepisami) odpadów, o których mowa 

w ust. 2 pkt. 1-2 i pkt 6-14. 
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6. Nie należy gromadzić w pojemnikach i workach na odpady komunalne: odpadów niebezpiecznych, 

zużytych baterii i akumulatorów, żarówek i świetlówek, przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów 

niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku 

przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 

krwi, w szczególności igieł i strzykawek, farb, olejów i innych odpadów niebezpiecznych oraz śniegu, lodu, 

gorącego popiołu i żużla, gruzu budowlanego, szlamów, substancji żrących i wybuchowych, odpadów 

zawierających azbest, a także odpadów powstających w działalności gospodarczej. 

7. Wyselekcjonowanych frakcji odpadów komunalnych tj. papier, metale i tworzywa sztuczne w tym 

opakowania wielomateriałowe, szkło, bioodpadów nadających się do odzysku lub unieszkodliwiania nie można 

mieszać między sobą oraz z innymi odpadami komunalnymi. 

8. Odpady – o ile rodzaj odpadu na to pozwala - należy trwale zgnieść, aby uzyskać zmniejszoną ich 

objętość. 

9. Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku 

przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 

krwi, w szczególności igły i strzykawki muszą być dostarczone samodzielne i na własny koszt do PSZOK 

położonych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne w specjalnych pojemnikach do zbierania odpadów 

medycznych pobranych u operatora prowadzącego PSZOK. 

10. Na terenie Gminy zabrania się: 

1) gromadzenia wszelkich odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych, 

2) gromadzenia i umieszczania w koszach ulicznych odpadów komunalnych wytworzonych: w lokalach 

mieszkalnych, w lokalach handlowych, lokalach gastronomicznych, punktach handlowych usytuowanych 

poza lokalem, zakładach rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych, 

3) podrzucania odpadów komunalnych na tereny innych nieruchomości i do pojemników będących 

w posiadaniu innego właściciela, 

4) spalania odpadów w paleniskach domowych oraz poza instalacjami do tego przeznaczonymi, 

5) pozbywania odpadów komunalnych w sposób niezgodny z przepisami określonymi w aktach prawa 

miejscowego oraz aktach wyższego rzędu, 

6) spalania pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, na powierzchni ziemi. 

11. Sposoby zbierania i magazynowania wytworzonych odpadów: 

1) Odpady z papieru i tektury, tworzyw sztucznych oraz szkła należy zbierać w workach lub pojemnikach 

ustawionych na terenie nieruchomości. Odpady te odbierane będą bezpośrednio z posesji lub przekazywane 

mogą być przez mieszkańców do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

2) Bioodpady w tym odpady komunalne ulegające biodegradacji, należy zbierać w pojemnikach na bioodpady 

lub w oznaczonych, certyfikowanych brązowych workach ulegających biodegradacji , ustawionych na 

terenie nieruchomości. Ww. odbierane będą bezpośrednio z posesji lub przekazywane mogą być do punktu 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem  § 11. 

3) Odpady w postaci przeterminowanych leków należy umieszczać w pojemnikach oznaczonych do odbioru 

przeterminowanych leków, zlokalizowanych w aptekach, przychodniach, ośrodkach zdrowia. Odpady te 

przekazywane mogą być przez mieszkańców bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych. 

4) Chemikalia oraz zużyte opony powstałe w gospodarstwach domowych, przekazywane będą bezpośrednio 

przez mieszkańców do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w ilościach określonych 

w regulaminie PSZOK. 

5) Odpady w postaci zużytych baterii i akumulatorów powstające w gospodarstwach domowych należy 

przekazywać na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach 

(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r, poz. 521 tj. z póź. zm.) do podmiotu zbierającego te odpady. Odpady te 

przekazywane mogą być do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 
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6) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach domowych należy przekazywać na 

zasadach określonych w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym 

i elektronicznym (Dz.U. z 2019, poz. 1895 tj. z póź. zm) do punktów zbierania tego rodzaju odpadów lub 

do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Odpady tego typu, dużych rozmiarów, mogą 

być zbierane podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych zgodnie z harmonogramem. 

7) Meble i inne odpady wielkogabarytowe powstające w gospodarstwach domowych zbiera się na terenie 

nieruchomości w sposób zapewniający łatwy dostęp przedsiębiorcy uprawnionego do odbierania odpadów 

komunalnych. W przypadku zabudowy wielolokalowej odpady wielkogabarytowe należy zbierać na terenie 

nieruchomości w miejscu służącym do zbierania odpadów komunalnych. Odpady te winny być 

zgromadzone (wystawione przed posesję) w miejscu ich odbioru nie wcześniej niż 24 godziny przed 

wyznaczonym terminem ich odbioru zgodnie z harmonogramem określonym przez przedsiębiorcę. Odpady 

te przekazywane mogą być przez mieszkańców bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych. 

8) Odpady budowlane powstające w gospodarstwach domowych z prac prowadzonych we własnym zakresie 

zbiera się na terenie nieruchomości w pojemnikach przeznaczonych do gromadzenia tego typu odpadów, 

udostępnionych przez przedsiębiorcę posiadającego wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie 

odbioru odpadów. Pojemniki winny być ustawione w miejscu nieutrudniającym możliwości korzystania 

z nieruchomości, umożliwiającym dojazd pojazdu specjalistycznego i odbiór pojemnika. Ponadto odpady te 

mogą być przekazywane przez mieszkańców we własnym zakresie do punktu selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych. 

9) Właściciele nieruchomości na terenie których powstają odpady ulegające biodegradacji, a także w wyniku 

pielęgnacji ogrodów powstają odpady zielone (trawa, liście, drobne gałęzie), mogą je kompostować we 

własnym zakresie i na własne potrzeby. 

10) Odpady opakowaniowe wielomateriałowe – należy zbierać w worku w kolorze żółtym oznaczonym 

napisem „Metale i tworzywa sztuczne” ustawionych na terenie nieruchomości. Odpady te odbierane będą 

bezpośrednio z posesji lub przekazywane mogą być przez mieszkańców bezpośrednio do punktu 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

11) Zużyte żarówki i świetlówki – powstające w gospodarstwach domowych należy przekazywać 

bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych l. 

12) Tekstylia i odzież – powstającą w gospodarstwie domowym należy przekazywać bezpośrednio do punktu 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub do specjalnych oznaczonych pojemników. 

13) Pozostałe odpady niebezpieczne – powstające w gospodarstwach domowych należy przekazywać 

bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych l. 

Rozdział III. 

Wymagania w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez gminny 

punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

§ 5. 1.  PSZOK zlokalizowane są w miejscowości Rumianek i Baranowo. 

2. Do PSZOK przyjmowane są następujące rodzaje odpadów: 

1) papier i tektura, 

2) szkło, 

3) odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

4) metale i tworzywa sztuczne, 

5) zużyte baterie i akumulatory, 

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

7) sprzęt AGD, 

8) zużyte żarówki i świetlówki, 

9) zużyte opony, 
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10) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

11) przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe  

w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji 

i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi w szczególności igły i strzykawki, 

12) tekstylia i odzież, 

13) odpady opakowaniowe z tekstyliów, 

14) oleje i tłuszcze jadalne, 

15) odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, 

16) odpady niebezpieczne, w tym: 

a) rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, 

b) odczynniki fotograficzne, 

c) środki ochrony roślin (pestycydy, fungicydy, insektycydy) i odpady opakowaniowe po środkach ochrony 

roślinne, 

d) oleje i tłuszcze (poza jadalnymi), w tym mineralne i syntetyczne oleje silnikowe, hydrauliczne, 

przekładniowe i smarowe, 

e) farby, tusze, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne oraz odpady opakowaniowe 

po farbach, tuszach, klejach, lepiszczach i żywicach, 

f) detergenty, zawierające substancje niebezpieczne, 

g) smary, środki do konserwacji metali, drewna zawierające substancje niebezpieczne oraz odpady 

opakowaniowe po smarach, środkach do konserwacji metali, drewna, 

h) odpady opakowaniowe zawierające substancje niebezpieczne, np. pojemniki po lakierach, aerozolach, 

tuszach, farbach, tonerach, 

i) inne odpady niebezpieczne powstałe w gospodarstwie domowym. 

3. W PSZOK frakcje odpadów, o których mowa w ust. 2 zbierane są przez cały rok z zachowaniem zasad 

obowiązujących w PSZOK określonych w odrębnym regulaminie. 

4. Do nieodpłatnego korzystania z PSZOK w określonych limitach uprawnieni są właściciele 

nieruchomości, uiszczający opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Tarnowo 

Podgórne 

5. Odpady, o których mowa w ust. 2 należy umieszczać w oznakowanych pojemnikach i kontenerach oraz 

w oznakowanych specjalistycznych pojemnikach. 

6. Transport odpadów do PSZOK zapewnia właściciel nieruchomości we własnym zakresie i na własny 

koszt w godzinach pracy punktu. Dni i godziny otwarcia punktów zostaną podane do publicznej wiadomości 

poprzez ogłoszenie na stronie internetowej gminy i operatora systemu odbioru odpadów komunalnych . 

7. Zasady funkcjonowania PSZOK-ów na terenie gminy  oraz limity przyjmowanych odpadów nieodpłatnie 

od mieszkańców w ramach ponoszonej opłaty określi Regulamin PSZOK . 

Rozdział IV. 

Wymagania w zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z częścinieruchomości 

służących do użytku publicznego 

§ 6. 1.  Właściciele nieruchomości obowiązani są do niezwłocznego uprzątnięcia błota, śniegu, lodu 

i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego. Obowiązek powinien być 

realizowany poprzez odgarnięcie zanieczyszczeń w miejsce niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub 

pojazdów i nieutrudniające spływu wody do kanalizacji, niezagrażające istniejącej roślinności. 

2. Nie dopuszcza się gromadzenia śniegu i lodu oraz błota przy drzewach, krzewach, latarniach 

i urządzeniach energetycznych. 
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3. Nie dopuszcza się zgarniania śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię, ścieżki 

rowerowe i do wpustów kanalizacyjnych. 

Rozdział V. 

Wymagania w zakresie mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniamii warsztatami 

naprawczymi 

§ 7. 1.  Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na terenie nieruchomości pod 

warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są z terenu utwardzonego do kanalizacji sanitarnej lub 

gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie; w szczególności ścieki takie nie mogą być bezpośrednio 

odprowadzane do zbiorników wodnych lub do ziemi. 

2. Dopuszcza się prowadzenie doraźnych napraw pojazdów samochodowych poza warsztatami 

naprawczymi, pod warunkiem, że czynności te nie spowodują zanieczyszczenia wód i gleby, a sposób 

postępowania z odpadami powstającymi podczas napraw będzie zgodny z obowiązującymi przepisami. 

Rozdział VI. 

Rodzaje i minimalne pojemności pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz 

na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia pojemników i worków oraz zasady utrzymania miejsc 

gromadzenia odpadów oraz pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym 

i technicznym 

§ 8.  Właściciel nieruchomości zapewni we własnym zakresie wyposażenie nieruchomości w zamknięte 

pojemniki do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, 

w ilości zapewniającej ich nieprzepełnienie przy uwzględnieniu częstotliwości odbierania odpadów. 

W przypadku zbierania: bioodpadów i zmieszanych odpadów komunalnych w systemie workowym obowiązek 

wyposażenia w odpowiednie worki spoczywa na wytwórcy odpadów. 

§ 9. 1.  Ustala się następujące rodzaje pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na 

drogach publicznych: 

1) pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów zmieszanych o pojemności od 110 l do 1100 l, 

2) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych o pojemności od 120 l do 1100l, 

3) kontenery o pojemności od 1 m3 do 20 m3, 

4) worki z tworzywa sztucznego o minimalnej pojemności 80 l, 

5) kosze uliczne, 

6) worki typu big-bag o minimalnej pojemności 1,0 m3 lub kontenery o minimalnej pojemności 1,0 m3 

przeznaczone na odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, 

7) specjalistyczne pojemniki przeznaczone do zbiórki odpadów niebezpiecznych, 

8) kontenery do zbiórki odpadów tekstyliów i odzieży. 

2. Pojemniki polietylenowe PEHD i worki polietylenowe PELD do selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych odpowiadają rodzajowi gromadzonych odpadów, według następującej kolorystyki: 

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

opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, makulaturę, 

2) żółty oznaczony napisem ”Metale i tworzywa sztuczne” – z przeznaczeniem na odpady metali, w tym 

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

sztucznych, odpady opakowań wielomateriałowych, 

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

ze szkła, 

4) brązowy (certyfikowany, ulegający biodegradacji) oznaczony napisem „Bioodpady” – z przeznaczeniem na 

odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, ze szczególnym 

uwzględnieniem bioodpadów oraz odpady zielone, 
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5) czarny oznaczony napisem „Odpady zmieszane” – z przeznaczeniem na zmieszane odpady komunalne, 

których mowa w § 4 ust. 3. 

3. Na terenie nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej stosuje się pojemniki na odpady zmieszane 

określone w ust. 1 pkt 1 oraz worki na odpady zbierane selektywnie określone w ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 pkt 1-4. 

4. Na terenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej stosuje się pojemniki na odpady zmieszane 

określone w ust. 1 pkt 1 oraz pojemniki na odpady zbierane selektywnie określone w ust. 1 pkt 2. 

§ 10. 1. Ustala się minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, przy uwzględnieniu średnio 

tygodniowej ilości wytwarzanych odpadów komunalnych oraz częstotliwości opróżniania pojemników: 

1) dla zabudowy jednorodzinnej: 

a) nie więcej niż 4 osoby - 110 l - 120 l, 

b) od 5 do 7 osób - 240 l, lub 2 x 120 l, 

c) nie więcej niż 8 osób –360 l, lub 1x120 l i 1 x 240 l lub 3 x 120 l, 

d) powyżej 9 osób – 4 x 120 l lub 2 x 240 lub 1 x 120 l i 1 x 360 l, lub inne większe w zależności od 

potrzeb. 

2) dla zabudowy wielorodzinnej: 

a) nie więcej niż 5 osób - 110l - 120 l, 

b) od 6 do 10 osób - 240 l, lub 2 x 120 l, 

c) od 11 do 15 osób –360 l, lub 1x120 l i 1 x 240 l lub 3 x 120 l, 

d) powyżej 15 osób – 1 x 1100 l, przy czym w przypadku większej liczby osób ilość pojemników na 

każdym stanowisku zbiórki odpadów komunalnych winna być proporcjonalnie większa. 

2. Ustala się minimalne pojemności pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, przy uwzględnieniu 

średnio tygodniowej ilości wytwarzanych odpadów komunalnych oraz częstotliwości odbioru worków 

i opróżniania pojemników: 

1) dla zabudowy jednorodzinnej ilość i pojemność worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 

winna być dostosowana do potrzeb mieszkańców, lecz nie mniejsza niż jeden worek o minimalnej 

pojemności 80 l na każdą frakcję odpadów zbieranych selektywnie, 

2) dla zabudowy wielorodzinnej ilość i pojemność pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych winna być dostosowana do potrzeb mieszkańców, lecz nie mniejsza niż jeden pojemnik 

o minimalnej pojemności 110 l na każdą frakcję odpadów zbieranych selektywnie. 

3. Ustala się minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów 

komunalnych w innych źródłach, przy uwzględnieniu częstotliwości opróżniania pojemników: 

1) dla szkół wszelkiego typu – nie mniej niż 3 l na każdego ucznia i zatrudnionego pracownika, lecz co 

najmniej 1 pojemnik 110 l na każdą szkołę, 

2) dla żłobków, przedszkoli i klubów dziecięcych – nie mniej niż 3 l na każde dziecko i zatrudnionego 

pracownika, lecz co najmniej 1 pojemnik 110 l na każdy obiekt, 

3) dla lokali handlowych i handlowo usługowych – nie mniej niż 50 l na każde 10 m2 powierzchni handlowej 

lecz co najmniej 1 pojemnik 110 l na lokal, 

4) dla sklepów wielkopowierzchniowych – nie mniej niż 50 l na każde 10 m2 powierzchni handlowej, lecz co 

najmniej 1 pojemnik 1100 l na lokal, 

5) dla punktów handlowych poza lokalem (handel uliczny i obwoźny) – nie mniej niż 50 l na każdego 

zatrudnionego pracownika, lecz co najmniej 1 pojemnik 120 l na każdy punkt. Zezwala się na wspólne 

korzystanie przez kilku handlujących z jednego lub kilku pojemników na odpady za wspólną zgodą 

wszystkich korzystających z pojemnika, zachowując przy tym minimalną pojemność pojemnika, 
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6) dla placów targowych – nie mniej niż 1 l na 1 m² powierzchni placu, lecz co najmniej 1 pojemnik 120 l na 

każdy plac targowy, 

7) dla lokali gastronomicznych – nie mniej niż 20 l na każdego zatrudnionego pracownika, miejsce 

konsumpcyjne lecz co najmniej 1 pojemnik 110 l na każdy lokal, 

8) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – nie mniej niż 20 l na każdego zatrudnionego pracownika, 

lecz co najmniej 1 pojemnik 110 l na każdy punkt, 

9) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych, produkcyjnych i magazynowych, gabinetów 

stomatologicznych i lekarskich, przychodni i ośrodków zdrowia, w odniesieniu do pomieszczeń biurowych 

i socjalnych – 10 l na każdego zatrudnionego pracownika, lecz co najmniej 1 pojemnik 110 l na zakład, 

10) dla hoteli, pensjonatów i innych obiektów świadczących usługi noclegowe – nie mniej niż 20 l na łóżko, 

lecz co najmniej 1 pojemnik 1100 l na każdy obiekt, 

11) dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych – nie mniej niż 20 l na każdą działkę, magazynowanych 

w pojemnikach zbiorczych o pojemnościach nie mniejszych niż 1100 l , 

12) dla cmentarzy – nie mniej niż 1 l na jedno miejsce pochówku, lecz co najmniej 1 pojemnik 1100 l na 

każdy cmentarz, 

13) dla budynków użyteczności publicznej, 10 – 20 l na każdego pracownika, lecz co najmniej 1 pojemnik 

120 l na każdy budynek. 

4. W przypadkach określonych w § 10 ust. 3 pkt 3-6 oraz 8 i 9, jeśli prowadzona jest działalność 

spożywcza, gastronomiczna, należy dodatkowo na zewnątrz poza lokalem ustawić dostateczną liczbę koszy 

ulicznych stale dostępnych dla klientów przyjmując 1 kosz uliczny o minimalnej pojemności 20 l na każdy 

punkt. 

5. Każda nieruchomość, o której mowa w ust. 3 powinna być wyposażona w pojemniki lub worki do 

gromadzenia odpadów komunalnych określone w § 8 ust. 1, pkt 1-4 oraz ust. 3. Ilość i pojemność pojemników 

do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych winna być dostosowana do potrzeb, lecz nie mniejsza niż 

1 pojemnik 120 l na każda frakcję odpadów zbieranych selektywnie. 

§ 11.  Ustala się zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbiórki odpadów komunalnych: 

1. na terenie nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej pojemniki na zmieszane odpady komunalne 

i worki na frakcje odpadów zbieranych selektywnie (odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe 

z papieru i odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, 

odpady opakowań wielomateriałowych, odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, odpady 

ulegające biodegradacji, w tym opakowania ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem 

bioodpadów oraz odpady zielone) należy przetrzymywać w miejscu wyodrębnionym, zapewniającym łatwy 

dostęp dla uprawnionego przedsiębiorcy bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy 

takiej możliwości nie ma, należy je wystawiać w terminach wynikających z harmonogramu odbioru, przed 

wejściem na teren nieruchomości, w sposób nie powodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla 

mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich oraz nie zakłócający ruchu pieszego i samochodowego, 

2. na terenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej pojemniki na zmieszane odpady komunalne oraz 

frakcje odpadów zbieranych selektywnie (odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru 

i odpady opakowaniowe z tektury, odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw 

sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, odpady opakowań wielomateriałowych, 

odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, odpady ulegające biodegradacji, w tym opakowania 

ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów oraz odpady zielone) zlokalizowane są 

w obrębie stanowisk zbiórki odpadów komunalnych, w miejscu swobodnie dostępnym dla osób 

zamieszkujących na nieruchomości. 

3. w przypadku, gdy wyznaczenie na terenie nieruchomości miejsca na pojemniki nie jest możliwe na 

terenie własnej nieruchomości, właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zapewnienia usytuowania 

pojemników/kontenerów na terenie innej nieruchomości, na zasadach uzgodnionych z jej właścicielem, 
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4. zezwala się na wspólne korzystanie przez właścicieli kilku sąsiadujących ze sobą nieruchomości 

z jednego lub kilku pojemników na odpady komunalne, za zgodą użytkownika tych pojemników, po złożeniu 

informacji dla Gminy oraz w porozumieniu z uprawnionym przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne, 

zachowując przy tym proporcje w doborze wielkości pojemnika określone w § 9, 

§ 12. 1.  Pojemniki na zmieszane odpady komunalne, stanowią własność właściciela nieruchomości, 

natomiast worki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy, dla nieruchomości na 

których zamieszkują mieszkańcy udostępniane są właścicielowi nieruchomości przez uprawnionego 

przedsiębiorcę, wyłonionego przez gminę, na warunkach określonych w umowie o udzieleniu zamówienia 

publicznego za wyjątkiem worków na bioodpady i zmieszane odpady komunalne. 

2. Pojemniki na odpady komunalne muszą być utrzymane w należytym stanie: 

1) sanitarnym, poprzez ich dezynfekcję i dezynsekcję co najmniej raz na kwartał, 

2) technicznym, poprzez bieżącą naprawę lub w razie konieczności wymianę na pojemnik, który będzie 

sprawny technicznie. 

3. Właściciel nieruchomości, któremu udostępniono stojak do prowadzenia segregacji workowej 

zobowiązany do użytkowania go zgodnie z przeznaczeniem, oraz do utrzymywania w należytym stanie 

porządkowym, zapobiegając jego uszkodzeniu, bądź zniszczeniu, a także zabezpieczając go przed kradzieżą. 

§ 13. 1.  Właściciel ma obowiązek wyznaczenia miejsca na nieruchomości, na której wytwarzane są odpady 

komunalne, przeznaczonego na lokalizację pojemników lub worków na odpady, wg zasad, o których mowa w § 

10, 

1) zabezpieczanie pojemników i worków na odpady komunalne przed działaniem czynników zewnętrznych, 

celem uniemożliwienia wydostania się odpadów poza miejsce przeznaczone do ich składowania spoczywa 

na właścicielu nieruchomości (w rozumieniu w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach), 

2) bieżące oczyszczanie miejsc gromadzenia odpadów ze wszystkich odpadów komunalnych i niezwłoczne 

umieszczanie ich w pojemnikach lub workach zlokalizowanych na terenie nieruchomości (spoczywa na 

właścicielu nieruchomości (w rozumieniu w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach), 

2. Na terenie nieruchomości dopuszcza się doraźne magazynowanie odpadów komunalnych w sposób 

selektywny w miejscach do tego przeznaczonych w celu zbierania ilości transportowej lub przygotowania 

poszczególnego asortymentu do odbioru przez uprawnionego przedsiębiorcę. 

Rozdział VII. 

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

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

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

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

nieruchomości. 

§ 15. 1.  Ustala się częstotliwość pozbywania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy, dla zabudowy wielorodzinnej: 

1) odpady selektywnie zbierane: szkło, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, metal, 

papier – nie rzadziej niż raz w tygodniu, 

2) bioodpady – w okresie od 1 marca do 30 listopada nie rzadziej niż raz w tygodniu, a w pozostałym okresie 

nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 

3) meble i inne odpady wielkogabarytowe – nie rzadziej niż 2 razy do roku, 

4) zmieszane odpady komunalne – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. 

2. Ustala się częstotliwość pozbywania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy, dla zabudowy jednorodzinnej: 

1) odpady selektywnie zbierane: szkło, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, metal, 

papier – nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu, 
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2) bioodpady – w okresie od 1 marca do 30 listopada nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, a w pozostałym 

okresie nie rzadziej niż raz w miesiącu, 

3) meble i inne odpady wielkogabarytowe – nie rzadziej niż dwa razy w roku, 

4) zmieszane odpady komunalne – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. 

3. Ustala się częstotliwość pozbywania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych: 

1) odpady selektywnie zbierane: szkło, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, metal, 

papier – nie rzadziej niż raz w miesiącu, 

2) zmieszane odpady komunalne – nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

4. Ustala się częstotliwość pozbywania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku 

publicznego -zmieszane odpady komunalne – nie rzadziej niż raz na tydzień. 

§ 16.  Pozbywanie się odpadów komunalnych odbywa się poprzez umieszczenie odpadów 

w przeznaczonych na to pojemnikach lub workach w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości, w celu 

odebrania odpadów przez przedsiębiorcę zgodnie z harmonogramem, lub dostarczenie ich do PSZOK zgodnie 

z zasadami określonymi w § 5 niniejszego regulaminu: 

1) odpady komunalne selektywnie zbierane na terenie zabudowy wielorodzinnej: szkło, tworzywa sztuczne, 

odpady opakowaniowe wielomateriałowe, metal, papier, należy gromadzićw przeznaczonych do tego celu 

pojemnikach, przy czym odpady opakowaniowe należy uprzednio opróżnić i zgnieść (za wyjątkiem 

opakowań szklanych), 

2) odpady komunalne selektywnie zbierane na terenie zabudowy jednorodzinnej: szkło, tworzywa sztuczne, 

odpady opakowaniowe wielomateriałowe, metal, papier należy gromadzićw przeznaczonych do tego celu 

workach i przygotować do odbioru w terminach określonychw harmonogramie lub samodzielnie dostarczyć 

do PSZOK, przy czym odpady opakowaniowe należy uprzednio opróżnić i zgnieść (za wyjątkiem 

opakowań szklanych), 

3) bioodpady w tym odpady zielone należy gromadzić w przeznaczonych do tego pojemnikach lub workach 

ulegających biodegradacji posiadających certyfikat i przygotować do odbioru przez uprawnionego 

przedsiębiorcę w terminach określonych harmonogramem, przy czym należy do worka wrzucać odpady 

luzem, a w przypadku drobnych gałęzi należy je uprzednio pociąć na drobne kawałki, 

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe należy gromadzić w wydzielonym miejscu na terenie 

nieruchomości i przygotować do odbioru w terminach określonych w harmonogramie lub dostarczyć do 

PSZOK, 

5) zużyte baterie i akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny można przekazać do punktów zbiórki 

zorganizowanych w placówkach handlowych lub dostarczyć do PSZOK, 

6) przeterminowane lekarstwa można przekazać do aptek prowadzących zbiórkę przeterminowanych leków 

albo dostarczyć do PSZOK, 

7) zmieszane odpady komunalne należy gromadzić w przeznaczonym do tego celu pojemniku i przygotować 

do odbioru w terminach określonych w harmonogramie. 

§ 17. 1.  Właściciele nieruchomości są zobowiązani do odprowadzania nieczystości ciekłych do kanalizacji 

sanitarnej. W przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona 

wyposażenie i odprowadzanie ścieków do przydomowych oczyszczalni ścieków lub do szczelnych zbiorników 

bezodpływowych. 

2. Właściciele nieruchomości, niemający możliwości odprowadzania nieczystości ciekłych do zewnętrznej 

sieci kanalizacyjnej sanitarnej lub nieposiadający przydomowej oczyszczalni ścieków, mają obowiązek 

systematycznego opróżniania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe, zapobiegając przed 

przelewaniem, 

3. Niedopuszczalne jest odprowadzanie nieczystości ciekłych do cieków i innych wód powierzchniowych, 

rowów otwartych, zbiorników wodnych, kanalizacji deszczowej oraz pompowania ich na łąki, pola, itp. 
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4. Nieczystości ciekłe powinny być usuwane z częstotliwością adekwatną do ilości zużytej wody określonej 

wg wskaźnika licznika poboru wody lub norm zużycia wody określonych we właściwych przepisach 

i pojemności zbiornika bezodpływowego, w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ścieków ze zbiornika 

bezodpływowego, wykluczający zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód gruntowych oraz zapobiegający 

procesom gnilnym w zbiorniku, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał (cztery razy w roku). 

5. Przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków powinna być dostosowana do ilości mieszkańców 

w sposób zapewniający uzyskanie stopnia ich oczyszczania określonego w przepisach odrębnych. 

6. Osady ściekowe z przydomowych oczyszczalni ścieków należy usuwać z częstotliwością wynikającą 

z instrukcji eksploatacji oczyszczalni, jednak nie rzadziej niż raz w roku. 

7. Usuwanie nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków 

odbywa się przez uprawnionego przedsiębiorcę, o którym mowa w § 2 pkt 11 niniejszego Regulaminu. 

§ 18.  Zabrania się wprowadzania gnojowicy i gnojówki do sieci kanalizacyjnej sanitarnej lub mieszania ze 

ściekami socjalno-bytowymi. 

Rozdział VIII. 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 19. 1.  Podmioty realizujące na terenie Gminy Tarnowo Podgórne zadania związane z odbieraniem 

i zagospodarowaniem odpadów zobowiązane są do przestrzegania zasad wynikających z aktualnego 

Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego. 

2. Odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, ze 

szczególnym uwzględnieniem bioodpadów oraz odpady zielone właściciel nieruchomości może poddać 

procesowi kompostowania na własny użytek, na terenie swojej nieruchomości, w sposób niepowodujący 

zanieczyszczenia terenu oraz wód powierzchniowych i podziemnych, po spełnieniu wymogów określonych 

przepisami prawa w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

§ 20. 1. Zbiórka i transport padłych zwierząt na terenie Gminy odbywa w systemie: „na telefon”. 

2. Po powzięciu informacji o padnięciu zwierzęcia lub obecności zwłok zwierzęcia świadek zdarzenia lub 

posiadacz zwierzęcia, właściciel posesji przy której stwierdzono zwłoki przekazuje telefonicznie informację do 

Straży Gminnej lub Urzędu Gminy w celu utylizacji padłej sztuki 

3. W przypadku podejrzenia, że przyczyną śmierci zwierzęcia mogła być choroba zakaźna, jego posiadacz 

zobowiązany jest do natychmiastowego zawiadomienia właściwej Inspekcji Weterynaryjnej lub Wójta Gminy, 

albo najbliższy zakład leczniczy dla zwierząt. Wójt i zakład leczniczy dla zwierząt mają obowiązek 

niezwłocznego przekazania informacji do Inspekcji Weterynaryjnej. 

Rozdział IX. 

 Wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne 

§ 21. 1.  Kompostowanie na nieruchomości może odbywać się wyłącznie przy użyciu: 

1) typowego kompostownika ogrodowego - powszechnie, ogólnie dostępnego urządzenia prefabrykatu, 

2) kompostownika o budowie ażurowej - do samodzielnego wykonania z cegieł lub okorowanych 

i zaimpregnowanych żerdzi., całkowicie rozbieralnego, co umożliwia łatwe przerabianie kompostu. 

2. Osoba deklarująca kompostowanie bioodpadów w kompostowniku przydomowym zobowiązana jest 

wskazać pojemność kompostownik w składanej deklaracji . 

3. W przypadku niemożności zachowania określonych odległości lokalizacji kompostownika o pow. 10 m3 

na posesji określonych niniejszym regulaminem ma zastosowanie system selektywny odbioru bioodpadów 

określony w § 4 ust.11 pkt 2 . 

4. Proces kompostowania musi spełniać warunki : 

1) kompostownik musi być dostosowany wielkością do potrzeb gospodarstwa domowego, 

2) umieszczony bezpośrednio na naturalnym podłożu, aby umożliwić dostęp do odpadów mikroorganizmom 

żyjącym w glebie i przyspieszającym naturalne procesy rozkładu materii w zacienionej część ogrodu, 

3) przestrzegania technologii kompostowania i utrzymania odpowiedniej wilgotności pryzmy kompostowej. 
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5. Osoby zamieszkujące nieruchomość na której zadeklarowano lokalizacje przydomowego 

kompostownika nie podlegają selektywnemu systemowi odbioru bioodpadów z posesji oraz tracą możliwość 

bezpłatnego przekazywania bioodpadów do PSZOK zlokalizowanych na terenie gminy. 

Rozdział X. 

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

uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku 

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

ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi i innych zwierząt. 

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe mają obowiązek sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, aby 

nie było ono uciążliwe dla ludzi i otoczenia. 

3. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w 

szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru. 

4. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są: 

1) do prowadzenie psa w sposób umożliwiający stały skuteczny dozór, 

2) niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń (odchodów) pozostawionych przez zwierzęta z terenów 

przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności z chodników, jezdni, placów, parkingów, 

terenów zielonych. W przypadku braku specjalistycznych pojemników na psie odchody dopuszcza się 

składowanie ich w koszach ulicznych. Nakaz ten nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów – 

przewodników. 

§ 23.  Hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są spełniać wymogi ustanowione dla hodujących 

zwierzęta gospodarskie na obszarach wyłączonych spod produkcji rolnej. 

Rozdział XI. 

Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonychz produkcji 

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

w poszczególnych nieruchomościach 

§ 24. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich (bydła, trzody, koni, drobiu, zwierząt futerkowych i innych) 

jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej takich jak: zwarte tereny zabudowane, tereny 

zajęte przez budownictwo wielorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, hotele, strefy przemysłowe, 

ogrody działkowe. 

2. Zakaz nie dotyczy gospodarstw rolnych pobudowanych w okresie przed uchwaleniem ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

3. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej pod 

warunkiem przestrzegania następujących zasad: 

1) zapewnienia minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich 

określonych w przepisach odrębnych, 

2) prowadzenia chowu lub hodowli zwierząt gospodarskich w sposób zgodny z określonymi w tym zakresie 

przepisami odrębnymi, 

3) zagospodarowania powstających podczas chowu lub hodowli odpadów i nieczystości, w tym usuwania 

padłych zwierząt, w sposób określony w przepisach odrębnych, niepowodujący zanieczyszczenia terenu 

nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych, 

4) utrzymywanie zwierząt gospodarskich niepowodujący uciążliwości, 

5) utrzymywanie zwierząt w pomieszczeniach zamkniętych i na terenach ogrodzonych uniemożliwiających 

przedostanie się zwierząt na drogi publiczne i tereny użytku publicznego, 

6) nie dopuszcza się utrzymywania zwierząt gospodarskich na obszarach gminy Tarnowo Podgórne objętych 

formami ochrony przyrody, chyba że utrzymywanie tych zwierząt na tych obszarach związane jest 

z realizacją zadań służących ochronie przyrody z zastrzeżeniem § 25 ust.2, 

7) nie dopuszcza się utrzymywania zwierząt gospodarskich w lokalach mieszkalnych zabudowy 

wielorodzinnej. 
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§ 25. 1.  Odstępstwa od zakazów wymienionych w § 24 ust. 1 i 2 dopuszczalne są tylko w wypadku, gdy 

utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest podstawowym źródłem utrzymania rodziny, a na chów wyrażą 

zgodę sąsiedzi będący stronami postępowania w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego oraz 

wójt. 

2. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenie gminy, zobowiązani są : 

1) gromadzić i usuwać nieczystości, które nie są obornikiem i gnojówką, w sposób przewidziany dla ścieków; 

2) przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, minimum dwa razy 

do roku wiosną i jesienią, realizowaną przez uprawniony podmiot. 

§ 26.  Miejsce chowu zwierząt gospodarskich nie może stwarzać uciążliwości dla środowiska. 

§ 27.  Osoba prowadząca pasiekę ma obowiązek trzymać pszczoły w ulach, ustawionych w odległości, co 

najmniej 10 m od granic nieruchomości. 

Rozdział XII. 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania 

§ 28. 1.  W celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych przenoszonych na ludzi i zwierzęta przez 

szczury i myszy wyznacza się obszar gminy do przeprowadzenia deratyzacji. 

2. Deratyzacji podlegają obszary zabudowane: 

1) obiektami produkcyjnymi, handlowymi, usługowymi, użyteczności publicznej i obsługi ludności, 

2) obiektami zabudowy mieszkaniowej, gospodarstwa rolne i obiekty gospodarcze, 

3) obiektami i urządzeniami technicznymi takie jak: przyłącza wodociągowe, korytarze i inne pomieszczenia 

piwniczne, strychy, pojemniki i kontenery służące do gromadzenia odpadów, osłony śmietnikowe i inne. 

3. Deratyzacji dokonuje się przynajmniej dwukrotnie w ciągu roku w okresach: wiosennym (od 15 kwietnia 

do 15 maja) oraz jesiennym (od 1 października do 31 października). 

Rozdział XIII. 

Wymagania dotyczące lokalizacji pryzm obornika, kiszonki, kompostownika 

§ 29.  Dla zapewnienia skutecznej ochrony urządzeń zaopatrzenia w wodę oraz ograniczenia uciążliwości 

w zabudowie wiejsko-osiedlowej ustala się minimalne odległości składowania pryzm: obornika, kiszonki 

i innych materiałów uciążliwych dla środowiska oraz kompostowników powyżej 10 m3 na nieruchomości od: 

1. hydrantu ppoż. - 50 m, 

2. zasuwy sieciowe - 50 m, 

3. sieci wodociągowe - 20 m, 

4. budynku mieszkalnego - 30 m, 

5. od granicy działki sąsiedniej - 4 m, 

6. urządzeń wodnych - 50 m, 

7. wód powierzchniowych - 50 m. 

Rozdział XIV. 

Przepisy końcowe 

§ 30.  Za nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu stosuje się przepisy karne określone w art. 10 ustawy 

z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U z 2019 r. poz. 2010 tj.) 
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