
 

 

UCHWAŁA NR XVI/155/2020 

RADY GMINY BUDZYŃ 

z dnia 15 czerwca 2020 r. 

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

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, 

art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), po 

zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chodzieży, uchwala się, co 

następuje: 

§ 1. Uchwala się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Budzyń, stanowiący 

załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budzyń. 

§ 3.  Traci moc uchwała Nr XIX/152/2016 Rady Gminy Budzyń z dnia 8 września 2016 roku w sprawie 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Budzyń (Dz.Urz. Woj. Wielkopolskiego 

z 2016 r., poz. 5448). 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XV/142/2020 Rady Gminy Budzyń z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie 

uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Budzyń (Dz. Urz. Woj. 

Wielkopolskiego z 2020 r., poz. 4665). 

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

w życie z dniem 1 lipca 2020 roku. 

   

  

 Przewodniczący Rady Gminy Budzyń 

(-) Zenon Nowicki 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 19 czerwca 2020 r.

Poz. 5109



Załącznik do uchwały Nr XVI/155/2020 

Rady Gminy Budzyń 

z dnia 15 czerwca 2020 r. 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Budzyń 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Budzyń 

dotyczące: 

1) wymagań w zakresie: 

a) selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych obejmującego co najmniej: papier, metale, 

tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady, 

b) selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkty selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, które 

zapewniają przyjmowanie co najmniej odpadów komunalnych: wymienionych w ust. 1 lit a, odpadów 

niebezpiecznych, 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, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

oraz odpadów tekstyliów i odzieży, 

c) uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku 

publicznego, 

d) mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi; 

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów 

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

drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i worków oraz utrzymania pojemników 

w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu: 

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych 

źródłach, 

b) liczby osób korzystających z tych pojemników lub worków, 

3) utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów, 

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

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego, 

5) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, 

6) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub 

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

7) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym 

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

8) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania. 

§ 2. Regulamin obowiązuje: 

1) właścicieli nieruchomości, 

2) wykonawców robót budowlanych, 

3) przedsiębiorców użytkujących tereny będące własnością Gminy Budzyń oraz tereny użytku publicznego, 
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4) wszystkich korzystających z terenów będących własnością Gminy Budzyń oraz terenów użytku 

publicznego, 

5) firmy wywozowe. 

Rozdział 2. 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

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

poprzez selektywne zbieranie wytworzonych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, co najmniej 

w zakresie obejmującym:  

1) papier, 

2) metale, 

3) tworzywa sztuczne, 

4) szkło, 

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

6) bioodpady, 

7) odpady niebezpieczne, 

8) przeterminowane leki i chemikalia, 

9) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku 

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

krwi, w szczególności igieł i strzykawek, 

10) zużyte baterie i akumulatory, 

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

11) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

13) zużyte opony, 

14) odpady budowlane i rozbiórkowe, 

15) odpady tekstyliów i odzieży. 

2. Pozostałe odpady, po wysegregowaniu frakcji odpadów wskazanych w ust. 1, stanowią niesegregowane 

(zmieszane) odpady komunalne i umieszcza się je w pojemnikach do tego przeznaczonych. 

3. Odpady określone w ust. 1 odbierane są w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi rodzajami 

odpadów zbieranych selektywnie. 

4. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi mogą 

kompostować bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (urządzeniu 

sanitarno-gospodarczym, w którym zbierane są bioodpady, odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone). 

§ 4. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników stosują następujące zasady: 

1) uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku 

publicznego, 

2) gromadzenia uprzątniętego błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń w sposób umożliwiający 

swobodne i bezpieczne poruszanie się pieszych, 

3) usunięcia śliskości na chodniku położonym wzdłuż nieruchomości, niezwłocznie po jej pojawieniu się, 

poprzez odlodzenie i zabezpieczenie powierzchni (np. posypanie piaskiem lub innym stosowanym 

środkiem). 

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

następujących zasad: 

1) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub 

zbiornika bezodpływowego, 
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2) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu 

środków ulegających biodegradacji. 

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

zachowaniu zasady niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do 

tego przeznaczonych. 

Rozdział 3. 

Rodzaje i minimalna 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 rozmieszczania tych pojemników i worków oraz utrzymania 

pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

§ 6. 1.  Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemnik do odpadów 

zmieszanych. 

2. Do zbierania odpadów na terenie gminy przewidziane są: 

1) pojemniki na odpady o pojemności: 120 l, 240 l, 1100 l, 

2) worki o pojemności 120 l, 

3) kontenery o pojemności: 5m
3
, 7m

3
, 8m

3
, 10m

3,
 

4) kosze uliczne o pojemności: 20l, 50l, 60l, 70l. 

3. Pojemniki na odpady winny być wyposażone w kółka umożliwiające odbiór odpadów z tych 

pojemników oraz dostosowane do samochodów odbierających odpady. 

4. Do potrzeb selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów stosuje się pojemniki lub 

worki następującego koloru, które dodatkowo powinny posiadać napis i oznakowanie określające ich 

zawartość: 

1) niebieskiego – z przeznaczeniem na odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe 

z papieru i odpady opakowaniowe z tektury; 

2) żółtego – z przeznaczeniem na  odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw  

sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe 

wielomateriałowe, 

3) zielonego – z przeznaczeniem na odpady ze szkła bezbarwnego i kolorowego, w tym odpady 

opakowaniowe ze szkła, 

4) brązowego – z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem 

bioodpadów. 

§ 7. 1.  Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości 

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta: 

1) nie więcej niż 4 osoby – w rozmiarze 120 L, 

2) nie mniej niż 5 osób i nie więcej niż 8 osób – w rozmiarze 240 L, 

3) nie mniej niż 9 osób i nie więcej niż 12 osób – w rozmiarze po 240L i 120L, 

4) dla większej ilości osób należy zwiększyć pojemność, aby zapewnić minimum 30 litrów objętości 

pojemnika na każdą kolejną osobę. 

§ 8. 1.  Ustala się minimalną pojemność pojemnika lub worka przeznaczonego do zbierania na terenie 

nieruchomości selektywnych frakcji odpadów określonych w §6 ust. 4 dla właścicieli nieruchomości, na 

których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta: 

1) do 4 osób – 1 pojemnik lub worek - w rozmiarze 120 L, 

2) od 5 osób i nie więcej niż 8 osób – 2 pojemniki lub worki - w rozmiarze 120 L, 

3) na każde kolejne 4 osoby – dodatkowo 1 pojemnik lub worek - w rozmiarze 120 L, 
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4) dla większej ilości osób należy zwiększyć ilość worków lub pojemność pojemników, aby zapewnić 

minimum 30 litrów objętości worka lub pojemnika na każdą kolejną osobę. 

§ 9. 1.  Ustala się dla właścicieli nieruchomości zabudowanych w budynkach wielolokalowych, o których 

mowa w art. 2 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz właścicieli nieruchomości 

w innego rodzaju budynkach wielolokalowych, jeśli w lokalach tych zamieszkują mieszkańcy, minimalną 

pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) 

odpadów komunalnych, jeżeli z tego pojemnika korzysta: 

1) nie mniej niż 10 osób i nie więcej niż 15 osób – w rozmiarze 2 x 240 L, 

2) nie mniej niż 16 osób i nie więcej niż 25 osób – w rozmiarze 1100 L, 

3) nie mniej niż 26 osób i nie więcej niż 30 osób – w rozmiarze 1100 L i 240 L, 

4) nie mniej niż 31 osób i nie więcej niż 35 osób – w rozmiarze 1100 L i 2 x 240 L, 

5) nie mniej niż 36 osób i nie więcej niż 40 osób – w rozmiarze 1100 L i 3 X 240 L, 

6) nie mniej niż 41 osób i nie więcej niż 45 osób – w rozmiarze 2 x 1100 L. 

2. Ust. 1 stosuje się odpowiednio do pojemników, z których korzysta większa liczba osób niż określona 

w ust. 1 pkt 6. 

§ 10. 1.  Ustala się dla właścicieli nieruchomości zabudowanych w budynkach wielolokalowych, o których 

mowa w art. 2 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz właścicieli nieruchomości 

w innego rodzaju budynkach wielolokalowych, jeśli w lokalach tych zamieszkują mieszkańcy, minimalną 

pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości selektywnych frakcji odpadów 

określonych w §6 ust. 4,  jeżeli z takiego pojemnika korzysta: 

a) nie więcej niż 10 osób – w rozmiarze 120 L, 

b) nie mniej niż 11 osób i nie więcej niż 20 osób – w rozmiarze 240 L, 

c) nie mniej niż 21 osób i nie więcej  niż 30 osób – w rozmiarze 240L i 120 L, 

d) powyżej 30 osób – w rozmiarze 1100 L. 

§ 11. 1.  Do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z nieruchomości 

niezamieszkałych należy stosować pojemniki dostosowane do potrzeb danej nieruchomości, uwzględniając 

charakter prowadzonej na tej nieruchomości działalności oraz poniższe ogólne wytyczne: 

1) dla obiektów biurowych i zakładów usługowych: 2 litry pojemności pojemnika na m
2
 powierzchni 

użytkowej, 

2) dla obiektów gastronomicznych: 5 litrów pojemności pojemnika na miejsce w restauracji lub stołówce, 

3) dla obiektów hotelowych, internatów i innych obiektów zbiorowego zakwaterowania: 7,5 litra pojemności 

pojemnika na łóżko, 

4) dla szkół, przedszkoli, żłobków i placówek o podobnym charakterze (w tym zakładów opieki zdrowotnej, 

przychodni): 2,5 litra pojemności pojemnika odpowiednio na każdego ucznia, 

5) dla obiektów handlowych takich jak sklepy, supermarkety, hipermarkety: 2 litry pojemności pojemnika na 

1 m
2
 powierzchni handlowej, 

6) dla szpitali i domów pomocy społecznej: 7,5 litra pojemności pojemnika na łóżko, 

7) dla targowisk: 1,5 litra pojemności pojemnika na 1 m
2
 powierzchni targowiska, 

8) dla cmentarzy: 15 litrów pojemności pojemnika na 100 m
2
 powierzchni cmentarza. 

2. Na nieruchomościach, na których odpady są zbierane selektywnie, pojemność pojemnika do zbierania 

każdej z frakcji odpadów selektywnie zbieranych określonych w §6 ust. 4, powinna pozwalać na zbieranie 

w całości każdej frakcji odpadów, z uwzględnieniem minimalnej częstotliwości odbioru poszczególnych frakcji 

odpadów, określonej w § 20 ust. 2. 

3. Do zbierania odpadów ulegających biodegradacji należy stosować pojemniki lub worki 

biodegradowalne. 
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§ 12. 1.  Ustala się minimalną pojemność koszy ulicznych na terenach służących do użytku publicznego dla 

ruchu pieszych, w tym dróg publicznych - koszy ulicznych przeznaczonych do zbierania w sposób 

nieselektywny odpadów komunalnych: 

1) w terenie niezabudowanym – 20 litrów, usytuowane w odległości co najmniej 10 km od kolejnego kosza, 

2) w terenie zabudowanym – od 20 litrów do 90 litrów, usytuowane w odległości co najmniej 200 m od 

kolejnego kosza. 

§ 13. 1.  W przypadku braku możliwości bezpośredniego dojazdu, pojemniki lub worki do zbierania 

odpadów należy wystawić w dniach i godzinach ustalonych według harmonogramu ich wywozu na chodnik lub 

drogę przed wejściem na teren nieruchomości lub udostępnić w sposób uzgodniony z podmiotem odbierającym 

odpady. 

2. Pojemniki lub worki należy ustawiać tak, aby nie stwarzały one zagrożenia dla innych użytkowników 

ciągów komunikacyjnych, bezpieczeństwu ruchu drogowego, tak aby uniemożliwić rozrywanie worków przez 

zwierzęta. 

3. Pojemniki o pojemności powyżej 1100 l powinny być tak ustawione, aby umożliwić dojazd do nich 

samochodu przystosowanego do odbierania odpadów komunalnych. 

§ 14. 1.  Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania: 

1) pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w odpowiednim stanie sanitarnym,  

porządkowym i technicznym poprzez: 

a) umieszczanie w pojemnikach określonego koloru lub oznaczonych napisami wyłącznie odpadów do nich 

przeznaczonych, 

b) poddawanie pojemników myciu i dezynfekcji w przypadku takiej potrzeby, 

c) zapewnienie prawidłowego stanu technicznego umożliwiającego odbiór pojemników poprzez system 

załadowczy, 

2) w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów, tak aby miejsce to było 

wolne od: 

a) odcieków, 

b) odpadów zalegających na posadzce luzem lub w workach nieprzeznaczonych do gromadzenia odpadów 

albo w innym miejscu poza pojemnikami. 

Rozdział 4. 

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

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

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

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

2. Zabrania się bezpośredniego wprowadzania ścieków do wód i do ziemi. 

§ 16. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich 

umieszczanie w odpowiednich pojemnikach lub workach, a następnie odebranie ich przez uprawniony podmiot 

prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.  

§ 17. Właściciel nieruchomości ma obowiązek zapewnić pracownikom firmy odbierającej odpady dostęp 

do urządzeń, w których gromadzone są odpady komunalne, w dniach i godzinach ustalonych według 

harmonogramu wywozu lub obowiązany jest na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich 

wystawienie poza teren nieruchomości najpóźniej do  godziny 7:00 rano w dzień odbioru, w miejsce 

umożliwiające swobodny do nich dojazd.  

§ 18. Z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, na terenie Gminy 

Budzyń, właściciele nieruchomości są zobowiązani do usuwania tych odpadów we własnym zakresie i na 

własny koszt przekazania ich uprawnionym podmiotom. 

§ 19. 1.  Ustala się następujące minimalne częstotliwości pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) 

odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zabudowanych: 
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1) dla budynków w zabudowie jednorodzinnej: 

a) od 1 listopada do 31 marca - nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie, 

b) od 1 kwietnia do 31 października – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 

2) dla budynków  w zabudowie wielorodzinnej: 

a) od 1 listopada do 31 marca - nie rzadziej niż raz  na dwa tygodnie, 

b) od 1 kwietnia do 31 października – nie rzadziej niż  raz na tydzień, 

3) z koszy ulicznych – co najmniej raz na dwa tygodnie, 

4) obiektami użyteczności publicznej, obsługi ludności oraz budynkami, w których prowadzona jest 

działalność gospodarcza – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. 

2. Ustala się następujące minimalne częstotliwości pozbywania się z terenu nieruchomości zabudowanych 

selektywnie zbieranych frakcji odpadów dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych: 

1) papier i tektura - nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie, 

2) tworzywa sztuczne, opakowanie wielomateriałowe, metale - nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie, 

3) szkło - nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie, 

4) odpady ulegające biodegradacji: 

a) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych: 

᠆ w okresie od 1 kwietnia do 31 października  - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 

᠆ w okresie od 1 listopada do 31 marca – nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie, 

b) dla budynków wielorodzinnych: 

᠆ w okresie od 1 kwietnia do 31 października - nie rzadziej niż raz na tydzień, 

᠆ w okresie od 1 listopada  do 31 marca – nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie. 

3. Wskazane w §19 ust. 1 i 2 minimalne częstotliwości pozbywania się odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości zabudowanych dla budynków w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej, wejdą w życie 

z dniem 1 lipca 2021 roku. Do tego czasu obowiązywać będą minimalne częstotliwości wskazane 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i umowy przetargowej nr GKM.272.6.2019 z dnia 28 czerwca 

2019 roku. 

4. Odpady ulegające biodegradacji właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi jednorodzinnymi mogą kompostować we własnym zakresie w przydomowym kompostowniku 

(urządzeniu sanitarno-gospodarczym, w którym zbierane i gromadzone są  bioodpady, odpady ulegające 

biodegradacji i odpady zielone). 

5. Z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, właściciele nieruchomości 

zobowiązani są do pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. 

6. Z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, właściciele nieruchomości 

zobowiązani są do pozbywania się segregowanych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, nie rzadziej 

niż raz na cztery tygodnie. 

7. Do gromadzenia odzieży i tekstyliów służą oznakowane i zlokalizowane na terenie Gminy Budzyń 

pojemniki, które w miarę potrzeb będą opróżniane przez podmiot prowadzący zbiórkę odzieży używanej oraz 

będą zbierane w PSZOK. 

8. Zużyte baterie odbierane będą w miarę potrzeb z Urzędu Gminy Budzyń oraz z PSZOK, w zależności od 

zapełnienia się pojemników, ale nie rzadziej niż raz na rok. 

9. Odpady wielkogabarytowe oraz elektryczne i elektroniczne będą odbierane z terenów nieruchomości, 

nie rzadziej niż raz na rok zgodnie z harmonogramem oraz z PSZOK. 
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10. Przeterminowane leki z aptek będą odbierane w miarę potrzeb, w zależności od zapełnienia się 

pojemników, ale nie rzadziej niż raz na dwa miesiące oraz z PSZOK. 

11. Kosze uliczne powinny być opróżniane z taką częstotliwością, aby nie doszło do ich przepełnienia, ale 

nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

12. Właściciele nieruchomości w ramach uiszczonej opłaty, po wcześniejszym zgłoszeniu w siedzibie 

Urzędu Gminy Budzyń, mogą przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwanego 

dalej jako PSZOK, znajdującego się przy ul. Gumowej w Budzyniu, odpady komunalne zebrane w sposób 

selektywny, takie jak: 

1) papier, 

2) metale, 

3) tworzywa sztuczne, 

4) szkło, 

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

6) odpady niebezpieczne, 

7) przeterminowane leki i chemikalia, 

8) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku 

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

krwi, w szczególności igieł i strzykawek, 

9) zużyte baterie i akumulatory, 

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

11) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

12) zużyte opony, 

13) odpady budowlane i rozbiórkowe, 

14) odpady tekstyliów i odzieży. 

13. Transport odpadów do PSZOK właściciele nieruchomości zapewniają we własnym zakresie i na własny 

koszt. 

14. Odpady dostarczane do PSZOK należy umieszczać w pojemnikach, kontenerach lub innych 

urządzeniach przystosowanych do gromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów. 

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

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

nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości. 

2. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości co najmniej raz na dwa miesiące, z zastrzeżeniem ust. 1,  poprzez zlecenie usługi uprawnionemu 

podmiotowi, z którym została podpisana umowa. 

3. Właściciele nieruchomości, na terenie których zlokalizowane są przydomowe oczyszczalnie ścieków 

zobowiązani są do  wywożenia osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie 

z zaleceniami określonymi w instrukcji producenta, uwzględniającej prawidłowe jej funkcjonowanie. 

4. Właściciele nieruchomości mają obowiązek zgłaszania do Urzędu Gminy Budzyń faktu rozpoczęcia 

użytkowania zbiornika bezodpływowego, oczyszczalni przydomowej ścieków bytowych celem ujęcia 

w ewidencji prowadzonej przez gminę. 

5. Właściciele nieruchomości mają obowiązek zgłaszania do Urzędu Gminy Budzyń faktu zaprzestania 

użytkowania zbiornika bezodpływowego, oczyszczalni przydomowej ścieków bytowych celem wykreślenia 

w ewidencji prowadzonej przez gminę. 

6. Zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odcieków z obornika do zbiorników 

bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe. 
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Rozdział 5. 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 21. W celu wypełnienia wymagań wynikających z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, Gmina 

Budzyń podejmie następujące działania: 

1) w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów, ograniczenia ilości odpadów oraz ich negatywnego 

oddziaływania na środowisko: 

a) objęcie nieruchomości zamieszkałych zorganizowanym systemem odbioru odpadów komunalnych 

w tym selektywną zbiórką wszystkich mieszkańców gminy, 

b) intensyfikacja działań edukacyjno – informacyjnych promujących odpowiednie sposoby postępowania 

z odpadami, 

c) promowanie wykorzystywania produktów wytwarzanych z materiałów służących do ponownego użycia 

lub przetworzenia, a tym samym unikanie stosowania artykułów jednorazowych, 

d) całkowite wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów; 

2) w zakresie działań wspomagających postępowanie z odpadami w zakresie odbierania, transportu, odzysku 

i unieszkodliwiania odpadów: 

a) kontrole podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbioru, transportu, odzysku 

i unieszkodliwiania odpadów, 

b) ograniczenie ilości składowanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji poprzez 

promowanie kompostowania, 

c) wdrożenie odpowiedniego systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów u źródła, 

d) zapewnienie możliwości selektywnego zbierania odpadów komunalnych za pośrednictwem PSZOK oraz 

w miarę możliwości w inny dogodny dla mieszkańców sposób, 

e) dążenie do maksymalnego zwiększenia masy odpadów komunalnych poddawanych recyklingowi tak, 

aby możliwe było osiągnięcie założonych celów w tym zakresie. 

§ 22. 1.  Właściciele nieruchomości powinni zapobiegać powstawaniu odpadów i ograniczać ich ilości, 

a także podejmować działania mające na celu ułatwienie poddania procesom odzysku wytworzonych odpadów, 

w tym poprzez selektywne zbieranie odpadów. 

2. Wytwórcy odpadów komunalnych, w celu ograniczania ilości wytwarzanych odpadów, zmniejszania ich 

objętości powinni: 

1) opróżniać opakowania z pozostałości produktu przed umieszczeniem ich w pojemniku, worku na odpady 

zbierane selektywnie, 

2) redukować objętości odpadów opakowaniowych poprzez zgniatanie plastikowych butelek, opakowań 

wielomateriałowych oraz tekturowych przed umieszczeniem ich w pojemniku, worku na odpady zbierane 

w sposób selektywny. 

Rozdział 6. 

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

uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku 

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

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

uciążliwością dla ludzi: 

1) przy przewozie i przemieszczaniu zwierząt domowych, utrzymujący je zobowiązani są do stosowania 

środków ochrony, niezbędnych dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt oraz zachowania porządku publicznego 

i ochrony mienia, 

2) utrzymujący zwierzęta domowe są zobowiązani do dołożenia starań, by zwierzęta te były jak najmniej 

uciążliwe dla otoczenia i nie zakłócały spokoju domowego. 
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§ 24. Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zanieczyszczeniem 

terenów przeznaczonych do wspólnego użytku: 

1) utrzymujący zwierzęta domowe są zobowiązani zapewnić, by zwierzęta nie zanieczyszczały miejsc 

przeznaczonych do wspólnego użytku. W szczególności utrzymujący i wyprowadzający zwierzęta domowe 

są zobowiązani do bezzwłocznego usuwania odchodów tych zwierząt, 

2) odchody zwierząt należy umieszczać w oznakowanych pojemnikach, koszach lub pojemnikach na odpady 

„zmieszane”, 

3) obowiązek, o którym mowa w ust. 1 powyżej nie dotyczy właścicieli psów asystujących i funkcjonariuszy 

Policji oraz służb ratowniczych korzystających z pracy psów służbowych, w trakcie wykonywania zadań 

służbowych. 

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

pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszej uchwale.  

2. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany: 

1) zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób 

zgodny z prawem, w tym z wymogami niniejszej uchwały, 

2) nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenu nieruchomości. 

3. Właściciel lub użytkownik zwierząt gospodarskich wykorzystywanych do wykonywania usług 

przewozowych i rekreacyjnych, zobowiązany jest do usuwania odchodów pozostawianych przez te zwierzęta. 

Obowiązek ten nie dotyczy funkcjonariuszy Policji oraz służb mundurowych pełniących obowiązki służbowe 

z wykorzystaniem koni. 

Rozdział 7. 

Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej 

§ 26. 1.  Wprowadza się całkowity zakaz chowu i utrzymania zwierząt gospodarskich  na terenie Budzynia: 

1) osiedle Zielone, 

2) osiedle Piaski, 

3) ul. Wielkopolska, 

4) ul. Dębowa, 

5) ul. Klonowa, 

6) ul. Akacjowa, 

7) ul. L. Napiecka, 

8) ul. Wiśniowa, 

9) ul. Sadowa, 

10) ul. Czereśniowa, 

11) ul. Parkowa, 

12) osiedle Cechowe, 

13) ul. Borówkowa, 

14) ul. Gen.S.Taczaka, 

15) ul. Gimnazjalna, 

16) ul. Jagodowa, 

17) ul. Jeżynowa, 

18) ul. Jodłowa, 

19) ul. Modrzewiowa, 
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20) ul. Olimpijczyków, 

21) ul. Olszynkowa, 

22) ul. Orlikowa, 

23) ul. Poziomkowa, 

24) ul. Przylesie, 

25) ul. Sosnowa, 

26) ul. Sportowa, 

27) ul. Świerkowa, 

28) ul. Tenisowa, 

29) ul. Wrzosowa, 

30) ul. Zaułek, 

31) ul. W. Łokietka, 

32) ul. Bugaje, 

33) ul. Strażacka, 

34) ul. Ks. Struka, 

35) Os. Cechowe, 

36) Os. Słoneczne, 

37) Os. Wierzbowe, 

38) ul. Rynkowa, 

39) ul. Lipowa. 

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

pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

2. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie jest zobowiązany: 

1) zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą, odpadów i nieczystości w sposób 

zgodny z prawem, w tym z wymogami niniejszej uchwały, 

2) nie dopuszczać do zanieczyszczeń terenu nieruchomości. 

3. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach przeznaczonych w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego pod tereny mieszkaniowe i przemysłowe oraz w obrębie istniejącej 

zabudowy budynkami wielolokalowymi. 

Rozdział 8. 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania 

§ 28. 1.  Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary zabudowane obiektami i magazynami 

wykorzystywanymi do przetwórstwa bądź przechowywania lub składowania produktów rolno-spożywczych 

i gospodarki odpadami. 

2. W uzasadnionych przypadkach, w miarę potrzeby, deratyzacja przeprowadzana jest również na terenach 

ogólnodostępnych. 

§ 29. 1.  Deratyzację, o której mowa w ust. 1, przeprowadza się nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku, tj.: 

1) w terminie wiosennym - od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia, 

2) w terminie jesiennym - od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada. 
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