
UCHWAŁA NR XXII/138/2020 
RADY GMINY LIPIE 

z dnia 16 lipca 2020 r. 

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 4 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn.zm), po 
przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z uchwałą Nr XLV/427/2014 Rady Gminy Lipie z dnia 23 kwietnia 
2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Lipie oraz po 
zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku. 

Rada Gminy Lipie 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lipie”, zwany dalej 
„Regulaminem”, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr X/64/2019 Rady Gminy Lipie z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie 
przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lipie”. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipie. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r. 

  

  
 

Przewodniczący Rady 
Gminy Lipie 

 
 

Zbigniew Bystrzykowski 
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Załącznik do uchwały Nr XXII/138/2020 
Rady Gminy Lipie 
z dnia 16 lipca 2020 r. 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lipie 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1.  Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 
Lipie. 

2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 

1) Ustawie – rozumie się przez to ustawę z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn.zm.); 

2) PSZOK – rozumie się przez to Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lipiu, 
położony w Lipiu ul. Ziołowa 10; 

3) Harmonogramie – rozumie się przez to plan odbioru odpadów komunalnych; 

4) Pojemniku – rozumie się przez to urządzenie służące do zbierania odpadów komunalnych 
powstających w gospodarstwie domowym, wykonanym z metalu lub tworzywa sztucznego; 

5) Worku – rozumie się przez to opakowanie jednorazowe służące do zbierania odpadów 
komunalnych powstających w gospodarstwie domowym; 

6) Podmiocie uprawnionym – rozumie się przez to przedsiębiorcę posiadającego wpis do 
rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, prowadzonego przez Wójta Gminy Lipie lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie 
Wójta Gminy Lipie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych; 

7) Uprawnionym przedsiębiorcy – rozumie się przez to firmę, z którą gmina zawarła umowę 
na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych. 

8) budynku mieszkalnym jednorodzinnym –rozumie się przez to budynek, o którym mowa 
w art. 3 pkt 2a ustawy Prawo budowlane; 

9) budynku wielolokalowym – rozumie się przez to budynek służący zaspokajaniu potrzeb 
mieszkaniowych inny niż wymieniony w punkcie 8 Regulaminu. 

3. W niniejszym Regulaminie zastosowanie mają terminy określone w: 

᠆ art. 2 ust. 1 ustawy, 

᠆ art. 3 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 

᠆ art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r.o ochronie gruntów rolnych i leśnych 

᠆ art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt. 

᠆ § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
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Rozdział 1. 
Wymagania w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym 

przezpunkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

§ 2. 1.  Ustala się na terenie gminy Lipie następujące wymagania w zakresie: selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz domków 
letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, 
i odbierania odpadów komunalnych: 

1) właściciel nieruchomości zobowiązany jest do prowadzenia selektywnej zbiórki 
następujących frakcji odpadów: 

a) papier, 

b) metale, 

c) tworzywa sztuczne, 

d) szkło, 

e) odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

f) bioodpady, 

g) popiół z palenisk domowych, 

h) przeterminowane leki, 

i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

j) zużyte żarówki i świetlówki, 

k) zużyte baterie i akumulatory 

l) zużyte opony, 

m) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

n) odpady budowlane i rozbiórkowe, 

o) odpady tekstyliów i odzieży, 

p) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstające w gospodarstwie domowym 
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu 
poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, 

q) odpady niebezpieczne i chemikalia. 

2) właściciel nieruchomości zobowiązany jest do systematycznego pozbywania się odpadów 
komunalnych w następujący sposób: 

a) papier - gromadzić na terenie posesji w odpowiednim worku lub pojemniku i przekazywać 
uprawnionemu przedsiębiorcy w dniach wyznaczonych w harmonogramie lub dostarczyć do 
PSZOK; 

b) metale - gromadzić na terenie posesji w odpowiednim worku lub pojemniku i przekazywać 
uprawnionemu przedsiębiorcy w dniach wyznaczonych w harmonogramie lub dostarczyć do 
PSZOK; 

c) tworzywa sztuczne - gromadzić na terenie posesji w odpowiednim worku lub pojemniku 
i przekazywać uprawnionemu przedsiębiorcy w dniach wyznaczonych w harmonogramie lub 
dostarczyć do PSZOK; 

d) szkło - należy gromadzić na terenie posesji w odpowiednim worku lub pojemniku i przekazywać 
uprawnionemu przedsiębiorcy w dniach wyznaczonych w harmonogramie lub dostarczyć do 
PSZOK; 
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e) odpady opakowaniowe wielomateriałowe - gromadzić na terenie posesji w odpowiednim worku lub 
pojemniku i przekazywać uprawnionemu przedsiębiorcy w dniach wyznaczonych 
w harmonogramie lub dostarczyć do PSZOK; 

f) bioodpady - należy poddawać procesowi kompostowania w przydomowych kompostownikach, a w 
przypadku braku takiej możliwości gromadzić na terenie posesji w odpowiednim worku lub 
pojemniku i przekazywać uprawnionemu przedsiębiorcy w dniach wyznaczonych 
w harmonogramie; 

g) popiół z palenisk domowych należy gromadzić na terenie posesji w pojemniku i przekazywać 
uprawnionemu przedsiębiorcy w dniach wyznaczonych w harmonogramie; 

h) przeterminowane leki należy przekazać do punktu zbiórki tych odpadów (apteki, ośrodki zdrowia, 
urząd gminy) lub do PSZOK; 

i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy oddać podczas zbiórki odpadów z terenu 
nieruchomości, dwa razy w roku według ustalonego harmonogramu, dostarczyć do PSZOK lub 
przekazać do innych punktów zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym; 

j) zużyte żarówki i świetlówki należy dostarczyć do PSZOK, punktu zbiórki w urzędzie gminy lub 
przekazać do innych punktów zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym; 

k) zużyte baterie i akumulatory należy dostarczyć do PSZOK, punktów zbiórki utworzonych 
w wybranych budynkach użyteczności publicznej (urząd gminy, szkoły) lub przekazać do innych 
punktów zgodnie z ustawą o bateriach i akumulatorach; 

l) zużyte opony należy oddać podczas zbiórki opon z terenu nieruchomości, dwa razy w roku według 
ustalonego harmonogramu, dostarczyć do PSZOK lub dostarczyć do punktów wymiany opon; 

m) meble i inne odpady wielkogabarytowe należy oddać podczas zbiórki odpadów z terenu 
nieruchomości, dwa razy w roku według ustalonego harmonogramu lub dostarczyć do PSZOK; 

n) odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości nie przekraczającej 1 m3 na nieruchomość na rok, należy 
przekazać do PSZOK (zgodnie z jego regulaminem); 

o) zużytą odzież i tekstylia należy dostarczyć do PSZOK, lub przekazać odzież podmiotom lub 
organizacjom humanitarnym, prowadzącym zorganizowaną zbiórkę zużytej odzieży na terenie 
gminy; 

p) 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 igieł i strzykawek, należy dostarczyć do PSZOK; 

q) odpady niebezpieczne i chemikalia należy dostarczyć do PSZOK lub przekazać do innych punktów 
zgodnie z ustawą o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. 

3) Odpady pozostałe po wysegregowaniu frakcji zbieranych zgodnie z zasadami opisanymi w § 
2 ust. 1 pkt 1 należy zbierać oddzielnie jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 
w odpowiednim pojemniku i przekazywać uprawnionemu przedsiębiorcy w dniach wyznaczonych 
w harmonogramie. 

2. Ustala się na terenie gminy Lipie następujące wymagania w zakresie selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, za wyjątkiem domków 
letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, 
i odbierania odpadów komunalnych: 

1) właściciel nieruchomości zobowiązany jest do prowadzenia selektywnej zbiórki frakcji 
odpadów komunalnych określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 a-f Regulaminu; 

2) odpady pozostałe po wysegregowaniu frakcji zbieranych zgodnie z zasadami opisanymi w § 
2 ust. 2 pkt 1 należy zbierać oddzielnie jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne; 
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3) właściciele nieruchomości pozbywają się odpadów komunalnych zgodnie z art.6 ust.1 
ustawy. 

Rozdział 2. 
Wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne 

w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz zwolnienie właścicieli takich nieruchomości z obowiązku 

posiadania pojemnika lub worka na te odpady 

§ 3. 1.  Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne prowadzi się 
w szczególności: 

a) w gotowych kompostownikach ogrodowych, 

b) w drewnianych kompostownikach o budowie ażurowej, wykonanych z desek, zaimpregnowanych 
belek, ułożonych tak, aby zapewnić dostęp powietrza do warstw kompostu, 

c) w formie pryzmy, gdzie materiał biodegradowalny układa się warstwowo. 

2. Kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie prowadzi się w dołach, 
nieczynnych zbiornikach bezodpływowych lub zbiornikach betonowych ograniczających dostęp 
powietrza. 

3. Zwalnia się w całości z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na bioodpady w przypadku 
zadeklarowania przez właściciela nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym 
kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, 
spełniającym wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne 
w kompostownikach przydomowych, określone w § 3 ust. 1 niniejszego Regulaminu. 

Rozdział 3. 
Wymagania w zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części 

nieruchomościsłużących do użytku publicznego 

§ 4. 1.  Uprzątanie błota, śniegu i lodu z części nieruchomości służącej do użytku publicznego, 
w tym z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, następuje w sposób obejmujący: 

1) uprzątnięcie mechaniczne lub ręczne, 

2) usunięcie lodu za pomocą środków dopuszczonych do tego celu. 

2. Uprzątnięcie śniegu lub lodu z części nieruchomości, o której mowa w ust. 1, powinno nastąpić 
co najmniej w ⅔ jej szerokości, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Jeżeli przy chodniku wyznaczone jest przejście dla pieszych, na wysokości tego przejścia 
chodnik należy oczyszczać na całej szerokości. 

4. Uprzątnięcie błota, śniegu i lodu następuje w sposób niezanieczyszczający jezdni, a w przypadku 
usuwania śniegu lub lodu z użyciem środków określonych w ust. 1 pkt 2 w sposób uniemożliwiający 
przedostanie się tych środków do układu korzeniowego roślin. 

5. Uprzątnięcie z nieruchomości służącej do użytku publicznego innych zanieczyszczeń następuje 
w sposób mechaniczny lub ręczny niezwłocznie po powstaniu zanieczyszczenia. 

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

naprawczymi 
§ 5. 1.  Mycie i naprawa pojazdów samochodowych, poza myjniami i warsztatami naprawczymi, 

może odbywać się: 
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1) mycie pojazdów samochodowych może odbywać się jedynie w miejscach utwardzonych 
i pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej, gromadzone 
w zbiornikach bezodpływowych lub unieszkodliwiane w przydomowych oczyszczalniach ścieków; 

2) naprawa pojazdów – poza terenem nieruchomości w przypadku awarii pojazdu 
uniemożliwiającej kontynuowanie jazdy oraz na terenie nieruchomości mogą być wykonywane 
naprawy pojazdów samochodowych, o ile działania związane z tym nie spowodują skażenia 
powierzchni ziemi i wód gruntowych, a powstające w trakcie odpady będą gromadzone 
w pojemnikach lub workach do tego przeznaczonych. 

Rozdział 5. 
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 oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i worków oraz 
utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

§ 6. 1.  Do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych należy stosować 
następujące rodzaje pojemników: 

1) dla nieruchomości zamieszkałych przez 1 – 3 osoby – jeden pojemnik w kolorze 
antracytowym lub czarnym, o pojemności minimalnej 120 l, oznaczony opisem „Odpady 
zmieszane”; 

2) dla nieruchomości zamieszkałych przez 4 – 6 osób – jeden pojemnik w kolorze 
antracytowym lub czarnym o pojemności minimalnej 240 l, oznaczony opisem „Odpady zmieszane”; 

3) dla większej ilości osób należy stosować kombinacje pojemników wymienionych w pkt 1–2 
stosownie do ilości osób; 

4) dla domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno 
– wypoczynkowe – jeden pojemnik w kolorze antracytowym lub czarnym o pojemności minimalnej 
120l; 

5) szkoły, przedszkola, żłobki: na każde dziecko, ucznia – 10 l, na każdego pracownika – 15 l, 
jednak nie mniej niż 120 l; 

6) hotele, pensjonaty: na jedno łóżko – 40 l, na każdego pracownika 15 l, jednak nie mniej niż 
120 l; 

7) lokale gastronomiczne, restauracje, bary, kawiarnie: na jedno miejsce konsumpcyjne – 40 l, 
na każdego pracownika – 15 l, jednak nie mniej niż 120 l; 

8) lokale handlowe, zakłady rzemieślnicze, usługowe, produkcyjne, hurtownie, biura, banki, 
przychodnie, gabinety lekarskie, apteki, biblioteki, ośrodki kultury, pomieszczenia biurowe związane 
z wykonywaniem wolnych zawodów – na każdego pracownika 15 l, jednak nie mniej niż 120 l; 

9) świetlice, remizy i inne nieruchomości niezamieszkałe niewymienione wyżej muszą być 
wyposażone w co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l. 

2. Dla potrzeb selektywnego zbierania odpadów komunalnych o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 a-
f i g Regulaminu należy stosować pojemniki lub worki, odpowiadające rodzajowi gromadzonego odpadu, 
według następującej kolorystyki: 

1) papier – pojemniki lub worki o pojemności minimalnej 120 l w kolorze niebieskim, 
oznaczone napisem „Papier", 

2) szkło – pojemniki lub worki o pojemności minimalnej 120 l w kolorze zielonym, oznaczone 
napisem „Szkło”; 
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3) metale, tworzyw sztucznych i opakowania wielomateriałowe – pojemniki lub worki 
o pojemności minimalnej 120 l w kolorze żółtym, oznaczone napisem „Metale i tworzywa 
sztuczne”; 

4) bioodpady– pojemniki lub worki o pojemności minimalnej 120 l w kolorze brązowym, 
oznaczone napisem „Bio”; 

5) popiół z palenisk domowych – pojemniki w kolorze czarnym lub antracytowym oznaczone 
napisem „Popiół”, o pojemności minimalnej 240 l. Dopuszczalne jest stosowanie zamiast pojemnika 
o pojemności 240 l dwóch pojemników o pojemności 120 l. 

3. Pojemniki na odpady przy drogach publicznych oraz terenach użytku publicznego, powinny 
odpowiadać następującym wymaganiom: 

1) ustala się minimalną pojemność dla jednego pojemnika -30 litrów; 

2) pojemniki powinny być rozmieszczane: tereny użytku publicznego (np. parkingi, parki, place 
zabaw, siłownie na powietrzu, boiska, przystanki na szlaku, przystanki komunikacji publicznej) – 
nie mniej niż 1 pojemnik na teren; tereny dróg publicznych - w ilości uzależnionej od intensywności 
ruchu pieszego - niemniej jednak niż 1 pojemnik na 300 m; 

3) pojemniki powinny być ustawione w miejscach nie powodujących zagrożenia dla ruchu 
pojazdów i pieszych oraz umożliwiających ich stałe opróżnianie przez podmiot uprawniony; 

4) pojemniki powinny być zabezpieczone przed wysypywaniem się zgromadzonych w nich 
odpadów. 

4. Pojemniki i worki o których mowa w ust. 1-3, powinny spełniać wymagania Polskich Norm. 

5. Uprawniony przedsiębiorca dostarczy właścicielowi nieruchomości zamieszkałej, domków 
letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, 
pojemniki i worki na odpady. 

§ 7. Pojemniki należy utrzymywać w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 
poprzez: 

᠆ dokonywanie niezbędnych napraw w celu zapewnienia stanu ciągłej sprawności technicznej 
pojemników, pojemniki powinny być szczelne, posiadać kółka i powinny posiadać konstrukcję 
umożliwiającą ich opróżnianie grzebieniowym lub widłowym mechanizmem załadowczym; 

᠆ zamykanie pojemników wyposażonych w mechanizm zamykający, w szczególności w celu 
zabezpieczenia przed dostaniem się do ich wnętrza opadów atmosferycznych i zwierząt; 

᠆ pojemniki na odpady poddaje się myciu i dezynfekcji nie rzadziej niż raz na rok; 

᠆ umieszczanie w pojemnikach o określonych kolorach i oznaczeniach wyłącznie odpadów do nich 
przeznaczonych, intensywność kolorów pojemników powinna być tak dobrana, aby możliwa była 
identyfikacja zawartości z zewnątrz, oznaczenia pojemników powinny być czytelne; 

᠆ gromadzenie odpadów w pojemniku w ilości niepowodującej jego przeciążania. 

Rozdział 6. 
Wymagania w zakresie utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc 

gromadzenia odpadów 

§ 8. 1.  Miejsce gromadzenia odpadów należy utrzymywać w odpowiednim stanie sanitarnym 
i porządkowym poprzez: 

᠆ gromadzenie odpadów, w pojemnikach i workach, w wyodrębnionym na nieruchomości miejscu; 

᠆ gromadzenie odpadów w taki sposób, aby nie dochodziło do ich zmieszania; 

᠆ niedopuszczanie do zalegania odpadów w obrębie tego miejsca oraz ich rozprzestrzeniania się poza 
miejsce gromadzenia; 
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᠆ ustawienie pojemników na równej nawierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem wody i błota; 

᠆ rozmieszczenie pojemników powinno gwarantować swobodny dostęp do nich. 

2. Miejsce gromadzenia odpadów powinno spełniać wymagania rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie z uwzględnieniem miejsc na pojemniki służące do czasowego gromadzenia 
odpadów stałych w sposób ułatwiający selektywną zbiórkę odpadów. 

3. Jeżeli na nieruchomości powstają także odpady inne niż komunalne, należy je gromadzić 
odrębnie od odpadów komunalnych. Zasady gospodarowania takimi odpadami określają przepisy 
odrębne. 

4. W przypadku, gdy wyznaczenie miejsca gromadzenia odpadów nie jest możliwe na terenie 
własnej nieruchomości, właściciel nieruchomości może usytuować pojemniki na terenie innej 
nieruchomości, na zasadach uzgodnionych z jej właścicielem. 

Rozdział 7. 
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 9. 1.  Ustala się następujące częstotliwości pozbywania się odpadów komunalnych z terenu 
nieruchomości: 

1) odpady zbierane selektywnie: 

a) metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe – nie rzadziej niż raz 
w miesiącu; 

b) papier – nie rzadziej niż raz w kwartale; 

c) szkło – nie rzadziej niż raz na dwa miesiące; 

d) popiół z palenisk domowych – od stycznia do kwietnia oraz od października do grudnia, 
w czerwcu oraz sierpniu - nie rzadziej niż raz w miesiącu; 

e) bioodpady – możliwe jest gromadzenie w przydomowych kompostownikach lub odbiór sprzed 
posesji: 

᠆ nieruchomości zamieszkałe: budynki mieszkalne jednorodzinne - w okresie od kwietnia do 
października nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, a w okresie od listopada do marca co najmniej 
raz w miesiącu; budynki wielolokalowe - w okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż 
raz w tygodniu, a w okresie od listopada do marca - co najmniej raz w miesiącu; 

᠆ nieruchomości niezamieszkałe, w tym domki letniskowe lub inne nieruchomości 
wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, należy usuwać z nieruchomości 
z następującą częstotliwością - w okresie od kwietnia do października co najmniej raz na dwa 
tygodnie, a w okresie od listopada do marca - co najmniej raz w miesiącu; 

f) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte 
opony – 2 razy w roku; 

g) odpady niebezpieczne, chemikalia w gospodarstwach domowych zebrane selektywnie - co 
najmniej 1 raz w miesiącu; 

h) przeterminowane leki - co najmniej raz na 2 miesiące, 

i) 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 igły i strzykawki - co najmniej raz na 2 tygodnie; 

j) odpady budowlane i rozbiórkowe – nie później niż w ciągu miesiąca od momentu zapełnienia 
kontenera lub zakończenia prac remontowych. 
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2) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 

᠆ nieruchomości zamieszkałe: budynki mieszkalne jednorodzinne - w okresie od kwietnia do 
października nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, a w okresie od listopada do marca co najmniej 
raz w miesiącu; budynki wielolokalowe - w okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż raz 
w tygodniu, a w okresie od listopada do marca co najmniej raz w miesiącu; 

᠆ nieruchomości niezamieszkałe, w tym domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane 
na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, należy usuwać z nieruchomości z następującą 
częstotliwością - w okresie od kwietnia do października co najmniej raz na dwa tygodnie, a w 
okresie od listopada do marca co najmniej raz w miesiącu; 

3) z nieruchomości, na których organizowano imprezę masową – najpóźniej do 1 doby po 
zakończeniu imprezy; 

4) częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku 
publicznego należy dostosować do potrzeb w taki sposób, aby nie dopuścić do przepełnienia 
pojemników (kontenerów) i wysypywania się odpadów, jednak nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu; 

5) częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z cmentarzy należy dostosować do potrzeb 
w taki sposób, aby nie dopuścić do przepełnienia pojemników (kontenerów) i wysypywania się 
odpadów, jednak nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu. 

2. Ustala się następujące minimalne częstotliwości pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu 
nieruchomości. Zbiorniki bezodpływowe powinny być opróżniane z częstotliwością wynikającą 
z pojemności zbiornika w sposób gwarantujący, że nie nastąpi jakikolwiek wypływ ze zbiornika 
(zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia), a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód 
powierzchniowych oraz podziemnych, nie rzadziej niż dwa razy w roku. Nieczystości ciekłe odebrane 
z terenu nieruchomości przez podmiot uprawniony powinny być przekazane do stacji zlewnej. 

3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu 
nieruchomości w sposób systematyczny, a także do przekazywania odpadów komunalnych podmiotowi 
uprawnionemu. 

Rozdział 8. 
Inne Wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami 

§ 10. 1.  Promowanie kompostowania zbieranych selektywnie bioodpadów. Powstające 
w gospodarstwach domowych bioodpady powinny być w pierwszej kolejności wykorzystywane przez 
mieszkańców we własnym zakresie, np. poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach. 

2. Zaleca się, aby właściciele nieruchomości podejmowali działania zmierzające do ograniczenia 
ilości wytwarzanych odpadów, w szczególności poprzez: 

1) kupowanie produktów w opakowaniach zwrotnych, 

2) ograniczenia zakupów produktów jednorazowego użytku, 

3) unikanie stosowania jednorazowych, plastikowych toreb na zakupy, 

4) używanie akumulatorów nadających się do ponownego naładowania, zamiast baterii 
jednorazowych 

Rozdział 9. 
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub 
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku 

§ 11. 1.  Osoby utrzymujące zwierzęta domowe obowiązane są: 

᠆ sprawowania właściwej opieki nad zwierzętami, a w szczególności niepozostawiania ich bez dozoru 
poza miejscem ich stałego utrzymywania; 
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᠆ zabezpieczyć nieruchomość na terenie której przebywa zwierzę, w sposób uniemożliwiający 
wydostanie się zwierzęcia poza jej obręb; 

᠆ do natychmiastowego usunięcia zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe na terenach 
przeznaczonych do wspólnego użytku poprzez umieszczanie ich w przeznaczonych do tego celu 
pojemnikach, a w przypadku ich braku w koszach ulicznych lub w pojemnikach na niesegregowane 
(zmieszane) odpady komunalne. Obowiązek nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów 
przewodników; 

᠆ wyprowadzania psów na smyczy, a w przypadku ras uznawanych za agresywne dodatkowo 
w kagańcu.  

Rozdział 10. 
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

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

§ 12. 1.  Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt 
gospodarskich pod warunkiem spełnienia następujących wymagań: 

1) posiadanie pomieszczeń przystosowanych do trzymania zwierząt gospodarskich 
i zapewnienie zwierzętom właściwych warunków zgodnie z przepisami odrębnymi; 

2) zapewnienie porządku i czystości wokół pomieszczeń, zwalczania much i gryzoni; 

3) gromadzenia i usuwania powstających w wyniku trzymania zwierząt odpadów i nieczystości 
zgodnie z przepisami odrębnymi. 

2. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich: 

1) wewnątrz budynków mieszkalnych jednorodzinnych; 

2) na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi; 

3) na terenach wpisanych na podstawie odrębnych przepisów przez właściwe organy do 
ewidencji lub rejestru zabytków; 

4) na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami użyteczności publicznej. 

Rozdział 11. 
Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania 

  

§ 13. 1.  Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary na których zlokalizowane są: miejsca 
gromadzenia odpadów oraz budynki i urządzenia służące wyłącznie produkcji rolniczej oraz 
przetwórstwu rolno-spożywczemu. 

2. Deratyzacja na terenach wymienionych w ust. 1 winna być prowadzona w miesiącu kwietniu lub 
październiku.
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