
  

UCHWAŁA NR VII/64/2019 

RADY GMINY PUŃSK 

z dnia 29 listopada 2019 r. 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Puńsk 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, 1571, 1696, 1815) i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, 2020) oraz po uzyskaniu 

opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sejnach uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Puńsk, stanowiący 

załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXII/160/2017 Rady Gminy Puńsk z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie 

uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Puńsk (Dz. Urz. Woj. Podl. 

z 2017 r. poz. 2157 z późn. zmianami). 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy Puńsk 

Helena Wojlanis

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 10 grudnia 2019 r.

Poz. 5933



Załącznik do uchwały Nr VII/64/2019 

Rady Gminy Puńsk 

z dnia 29 listopada 2019 r. 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY PUŃSK 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1) urządzeniu do gromadzenia odpadów komunalnych – rozumie się przez to pojemnik na odpady 

komunalne, worek na odpady komunalne oraz kompostownik na bioodpady; 

2) odpady resztkowe – rozumie się przez to niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, które pozostają 

po segregacji odpadów u źródła; 

3) punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych - należy przez to rozumieć punkt selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) według ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 

4) odpadach selektywnie zbieranych - należy przez to rozumieć odpady nadające się do recyklingu 

wyselekcjonowane z odpadów komunalnych, w oddzielnych pojemnikach lub workach takie jak: papier, 

metal, tworzywa sztuczne i wielomateriałowe, szkło; 

5) pojemnikach ogólnodostępnych - należy przez to rozumieć rozmieszczone na terenie gminy 

w miejscowościach Puńsk Osada i Smolany specjalistyczne pojemniki do selektywnego zbierania popiołu 

i żużlu z palenisk domowych, do których mieszkańcy samodzielnie i nieodpłatnie dostarczają zimny popiół 

i żużel bez worków i innych opakowań; 

6) odpady wielkogabarytowe - należy przez to rozumieć odpady, które ze względu na duże rozmiary i/lub 

wagę nie mieszczą się do pojemnika na pozostałe rodzaje odpadów; są to zużyte meble, dywany, wózki 

dziecięce i inne. 

7) odpadach budowlanych - należy przez to rozumieć odpady materiałów budowlanych pochodzące 

z remontów i budów niewymagających pozwolenia na budowę; 

8) właściciel nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz 

jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne 

podmioty władające nieruchomością 

9) nieruchomościach zamieszkałych – należy przez to rozumieć nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy, o których mowa w art. 6c ust. 1 ustawy, a więc nieruchomości, na których człowiek bytuje 

stale lub czasowo; 

10) nieruchomości niezamieszkałej - należy przez to rozumieć nieruchomość, na której nie zamieszkują 

mieszkańcy, dotyczy to obiektów użyteczności publicznej: szkoły, przedszkola, urzędy, biblioteki,  

itp., a także obiektów produkcji, usług i handlu, warsztaty, biura, sklepy, hotele, pensjonaty itp. oraz domy 

letniskowe; 

Rozdział 2. 

Ogólne wymagania 

§ 2. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest gromadzić odpady jedynie w przeznaczonych do tego 

urządzeniach do gromadzenia odpadów komunalnych. Właściciele nieruchomości jednorodzinnych, 

wielorodzinnych i nieruchomości niezamieszkałych w tym cmentarze oraz nieruchomości na których znajdują 

się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane do celów rekreacyjno – wypoczynkowych 

jedynie przez część roku, zobowiązani są do zbierania i przekazywania do odbioru w miejscu ich wytwarzania 

wskazanych poniżej odpadów w następujący sposób zgodnie z przyjętym oznakowaniem. 

2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do selektywnego zbierania odpadów. 

3. Selektywnie zebrane odpady przez właścicieli nieruchomości są selektywnie odbierane lub zbierane. 
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4. Obowiązek selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych obejmuje następujące frakcje 

odpadów: 

1) papier; 

2) metale i tworzywa sztuczne (w tym odpady opakowaniowe wielomateriałowe); 

3) szkło; 

4) bioodpady; 

5) przeterminowane leki; 

6) chemikalia i odpady niebezpieczne; 

7) 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; 

8) zużyte baterie i akumulatory; 

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

11) zużyte opony; 

12) odpady budowlane i rozbiórkowe; 

13) popiół w pojemnikach ogólnodostępnych w miejscowościach Puńsk osada i Smolany. 

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia śniegu, błota, lodu oraz innych 

zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego. 

2. Uprzątnięte błoto, śnieg, lód oraz inne zanieczyszczenia mogą być gromadzone w miejscach 

niepowodujących zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów, a w przypadku braku możliwości takiego 

gromadzenia muszą być usunięte z nieruchomości. 

§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na własnej nieruchomości pod 

warunkiem: 

1) mycia jedynie nadwozia samochodu; 

2) odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub w przypadku jej braku do szczelnego 

zbiornika bezodpływowego; 

3) mycia w miejscach o utwardzonym podłożu oraz przy użyciu środków ulegających biodegradacji. 

2. Naprawy pojazdów mechanicznych poza warsztatami naprawczymi mogą odbywać się wyłącznie 

w miejscach, w których prace związane z naprawą pojazdów nie będą uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości 

oraz pod warunkiem, że nie będą powodowały zanieczyszczenia środowiska, a odpady powstające w wyniku 

naprawy będą gromadzone w pojemnikach do tego przeznaczonych. 

§ 5. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach 

bezodpływowych lub przetwarzania ich w przydomowych oczyszczalniach ścieków. 

§ 6. Nie należy gromadzić w pojemnikach lub workach na odpady komunalne: śniegu, lodu, gorącego 

popiołu i żużla, gruzu budowlanego, substancji żrących i wybuchowych, a także odpadów z działalności 

gospodarczej, które nie są odpadami komunalnymi. 

§ 7. Właściciele nieruchomości będący osobami fizycznymi w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej 

mogą korzystać z przydomowego kompostownika. W przypadku posiadania przez właściciela nieruchomości 

kompostownika oraz właściwego selektywnego gromadzenia w nim odpadów biodegradowalnych 

i bioodpadów, właściciel jest zwolniony z obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemnik/worki do ich 

zbierania. 
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§ 8. Właściciele nieruchomości będący osobami fizycznymi w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, 

którzy wskazali w deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi posiadanie 

przydomowego kompostownika, nie są objęci selektywną zbiórką odpadów biodegradowalnych i bioodpadów 

z miejsc ich wytwarzania. 

§ 9. W przypadku prowadzenia przydomowego kompostownika lub rezygnacji z prowadzenia 

przydomowego kompostownika właściciel nieruchomości w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej 

powinien złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

nastąpiła zmiana dotychczasowego sposobu zagospodarowania odpadów biodegradowalnych i bioodpadów. 

Rozdział 3. 

Rodzaj i minimalna 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 

§ 10. 1. Właściciel nieruchomości wyposaża nieruchomość w specjalistyczne pojemniki lub worki foliowe 

do gromadzenia odpadów komunalnych w odpowiedniej ilości i o odpowiedniej pojemności, uwzględniającej 

ilość odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach oraz liczby 

osób korzystających z tych pojemników. 

2. Gmina Puńsk zapewnia odbieranie odpadów komunalnych: 

a) od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, 

b) od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

§ 11. 1. Odpady komunalne, z zastrzeżeniem § 13, 16 i 19 ust. 1 pkt 1, należy gromadzić w wyłącznie 

do tego celu przeznaczonych pojemnikach lub workach o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, 

odpowiadających obowiązującym normom, w następujących kolorach i oznaczeniach: 

1) niebieski oznaczony napisem ,,Papier’’ z przeznaczeniem do zbierania papieru; 

2) żółty oznaczony napisem ,,Metale i tworzywa sztuczne’’ z przeznaczeniem do zbierania metali i tworzyw 

sztucznych (w tym odpady opakowaniowe wielomateriałowe); 

3) zielony oznaczony napisem ,,Szkło’’ z przeznaczeniem do zbierania szkła; 

4) brązowy oznaczony napisem ,,Bio’’ z przeznaczeniem do zbierania bioodpadów; 

5) czarny bez napisu lub z napisem ,,Odpady resztkowe’’ lub „Odpady zmieszane" z przeznaczeniem  

do zbierania odpadów resztkowych, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Do odpadów resztkowych, w przypadku prowadzenia przez właściciela nieruchomości selektywnej 

zbiórki odpadów w workach, dopuszcza się stosowania innego koloru pojemnika. 

3. Popiół jest gromadzony w ogólnodostępnych metalowych pojemnikach z napisem „Popiół”, minimalna 

pojemność pojemnika 1100 litrów. 

§ 12. 1. Minimalna pojemność pojemnika na odpady komunalne, z zastrzeżeniem § 16 pkt 1 i pkt 2, wynosi 

120 litrów, pojemność worka na odpady komunalne wynosi od 60 do 120 litrów. 

2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest dobrać pojemność oraz ilość pojemników lub worków, 

o których mowa w ust. 1 oraz w § 10.1 i § 11.1 z uwzględnieniem następujących norm: 

1) dla budynków mieszkalnych – minimum 30 litrów na mieszkańca; 

2) dla żłobków i przedszkoli oraz szkół wszelkiego typu - 2 litry na każde dziecko, ucznia (studenta) 

i pracownika; 

3) dla lokali punktów gastronomicznych - 15 litrów na każdego pracownika i na każde miejsce konsumpcyjne; 

4) dla zakładów produkcyjnych, rzemieślniczych, usługowych, handlowych, użyteczności publicznej, 

przychodni, w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - 10 litrów na każdego pracownika; 

5) dla szpitali, domów opieki, internatów, koszar, hoteli, pensjonatów, gospodarstw agroturystycznych  

itp. - 15 litrów na jedno łóżko. 
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§ 13. 1. W miejscach publicznych takich jak: wiaty przystankowe i przystanki autobusowe, plaża, place, 

terenach zieleni, parkingi, na drogach publicznych, boiska drobne odpady komunalne należy gromadzić 

w pojemnikach o minimalnej pojemności 20 litrów. Pojemniki, o których mowa w ust. 1, należy umieścić 

w zależności od potrzeb. 

2. W odniesieniu do cmentarzy dla zapewnienia czystości wymagane jest ustawienie pojemników  

na odpady komunalne o pojemności co najmniej 240 l, przy czym ilość pojemników w okresie  

od 15 października do 15 listopada należy dostosować do zapotrzebowania. 

3. Lokale handlowe prowadzące sprzedaż artykułów spożywczych oraz uliczne punkty gastronomiczne, 

poza pojemnikami związanymi z prowadzoną działalnością, dodatkowo wystawiają na zewnątrz przy każdym 

wyjściu z lokalu, dostateczną liczbę pojemników na odpady, o minimalnej pojemności 20 litrów. 

§ 14. Pojemniki powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym, a w szczególności poprzez 

stałą naprawę ich szczelności, a także w odpowiednim stanie sanitarnym, w szczególności poprzez ich mycie 

i dezynfekcję. 

§ 15. 1. Odpady komunalne przygotowane do odbioru, powinny być ustawione na terenie nieruchomości 

w miejscu widocznym, nieogrodzonym, przed posesją, na wyrównanej, w miarę potrzeb utwardzonej 

powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota, zapewniającym łatwy dostęp do nich 

pracownikom podmiotu odbierającego odpady komunalne lub wystawione przed wejście na teren 

nieruchomości w miejscu, które nie powodują zagrożenia dla ruchu pojazdów i pieszych, w sposób 

umożliwiający prawidłowy odbiór w wyznaczonym terminie. 

2. Pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych powinny być: 

1) rozmieszczone w sposób umożliwiający bezpieczne i wygodne korzystanie z nich przez wszystkich 

użytkowników; 

2) ustawione w miejscach zabezpieczonych przed dostępem ptaków, gryzoni i innych zwierząt; 

3) zabezpieczone przed wysypywaniem się zgromadzonych w nich odpadów; 

4) systematycznie opróżniane, nie dopuszczając do ich przepełnienia, utrzymane w należytym stanie 

sanitarnym, porządkowym i technicznym. 

3. Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być 

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

opróżnienia. 

§ 16. Odpady komunalne zebrane selektywnie o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 5-12 należy przygotować  

do odbioru w sposób umożliwiający prawidłowy załadunek na pojazd transportujący: 

1) odpady o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 5 – 7 - w pojemnikach lub workach o odpowiedniej 

wytrzymałości; 

2) odpady o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 8 - 9 - w pojemnikach lub workach o odpowiedniej wytrzymałości, 

w przypadku większych gabarytów bez potrzeby stosowania pojemników i worków; 

3) odpady komunalne należy odbierać od właścicieli nieruchomości w godzinach 6.00 – 22.00. 

§ 17. Worki na selektywną zbiórkę odpadów dostarczone są właścicielom nieruchomości nieodpłatnie, 

w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przez przedsiębiorcę prowadzonego działalność 

w zakresie odbioru odpadów komunalnych.  

Rozdział 4. 

Utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów 

§ 18. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym 

i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów w pojemnikach lub workach, w szczególności poprzez 

niedopuszczanie do zalegania odpadów komunalnych poza pojemnikami i workami. 
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Rozdział 5. 

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

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 19. 1. Ustala się następującą częstotliwość i sposób odbioru odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości i terenów przeznaczonych do użytku publicznego: 

1) biodpady - mogą być kompostowane w przydomowych kompostownikach, w pozostałych przypadkach 

odpady ulegające biodegradacji odbierane są przez podmiot uprawniony co najmniej raz na dwa tygodnie 

w okresie od 1 kwietnia do 30 września i co najmniej raz w miesiącu w okresie od 1 października  

do 31 marca; 

2) papier - odbierany jest przez podmiot uprawniony co najmniej raz na miesiąc; 

3) szkło - odbierane są przez podmiot uprawniony co najmniej raz w miesiącu; 

4) metale i tworzywa sztuczne - odbierane są przez podmiot uprawniony co najmniej raz w miesiącu; 

5) odpady resztkowe (zmieszane odpady) - odbierane są przez podmiot uprawniony co najmniej raz na dwa 

tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 30 września i co najmniej raz w miesiącu w okresie od 1 października 

do 31 marca; w miejscowościach Puńska osada i Smolany 2 razy w miesiącu przez cały rok, 

6) popiół z pojemników ogólnodostępnych z miejscowości Puńsk osada i Smolany - odbierane są przez 

podmiot uprawniony co najmniej raz w miesiącu nie dopuszczając do przepełnienia się pojemników; 

7) przeterminowane leki oraz odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych 

w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji 

i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, należy 

wydzielać z powstających odpadów komunalnych oraz wrzucać do oznakowanych pojemników 

przeznaczonych na ww. odpady, rozmieszczonych w wyznaczonych aptekach/punktach aptecznych lub 

przekazać uprawnionemu podmiotowi; 

8) zużyte baterie i akumulatory należy przekazać do punktu sprzedaży baterii i akumulatorów lub innemu 

uprawnionemu podmiotowi; 

9) chemikalia i odpady niebezpieczne powstający w gospodarstwach domowych należy przekazać 

w oryginalnych opakowaniach do punktu sprzedaży lub uprawnionemu podmiotowi 

10) odbieranie odpadów wielkogabarytowych (w tym zużytych opon) i zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego w miejscu ich wytworzenia odbywać się będzie w systemie cyklicznym raz na sześć 

miesięcy zgodnie z podanym harmonogramem, na wcześniejsze zgłoszenie właściciela nieruchomości. 

11) odpady budowlane i rozbiórkowe na wniosek właściciela mogą być odbierane z terenu nieruchomości 

właściciela za dodatkową opłatę, na wniosek właściciela firma odbierająca odpady budowlane dostarcza 

i ustawia w wyznaczonym miejscu na terenie nieruchomości pojemnik/kontener do gromadzenia odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych o ustalonej pojemności i pobiera opłatę, 

12) kosze uliczne i te które przylegają do wiat przystankowych należy opróżniać z częstotliwością 

zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia, nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie. 

2. Właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą przekazać nieodpłatnie we własnym zakresie, odpady 

w każdej ilości, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Mickiewicza 23 w Puńsku odpady, o których 

mowa w § 19 ust. 1 z wyłączeniem pkt 5, pkt 7 i pkt 12. 

3. Częstotliwość odbierania odpadów z terenu cmentarzy powinna odbywać się nie rzadziej niż jeden raz  

na miesiąc, przy czym częstotliwość odbioru ma gwarantować nieprzepełnianie pojemników lub worków. 

§ 20. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych ze zbiornika 

bezodpływowego z częstotliwością dostosowaną do wielkości zbiornika, niedopuszczającą do jego 

przepełnienia oraz wylewania się i przenikania jego zawartości do gruntu, wynikającą z jego instrukcji 

eksploatacji. 
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§ 21. Mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku zabrania się w szczególności: 

1) umieszczania w pojemnikach na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, mebli i innych odpadów 

wielkogabarytowych, odpadów z remontów i budowlanych, leków i chemikaliów, zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów, zużytych opon oraz odpadów zielonych 

i ulegających biodegradacji, papieru, metali, plastiku, odpadów wielkomateriałowych i szkła w przypadku 

prowadzenia ich selektywnej zbiórki, 

2) umieszczania w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, odpadów 

pochodzących z działalności gospodarczej, w tym odpadów medycznych i opakowaniowych, 

3) umieszczania w pojemnikach i workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki, odpadów innych niż te,  

na jakie przeznaczony jest pojemnik lub worek, 

4) magazynowania na terenie nieruchomości odpadów poza miejscami do tego wyznaczonymi, 

5) odbierania i transportu odpadów zbieranych selektywnie w sposób pozwalający na ich zmieszanie z innym 

rodzajem odpadów zbieranych selektywnie, 

6) wywożenia i składowania odpadów w miejscach nieprzeznaczonych do tego celu (tworzenia tzw. dzikich 

wysypisk), 

7) zakopywania odpadów, 

8) wykorzystania nieczynnych studni do gromadzenia odpadów, nieczystości ciekłych, wód opadowych, 

nawozów naturalnych, 

9) zabrania się gromadzenia odpadów komunalnych typu: śnieg, lód, gorący popiół, substancje żrące, 

wybuchowe, przeterminowane leki, zużyte oleje, resztki farb, rozpuszczalników, lakierów i innych 

odpadów niebezpiecznych oraz spalania ich w pojemnikach przeznaczonych do selektywnej zbiórki, 

10) samodzielnego opróżniania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe. 

Rozdział 6. 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 22. 1. Właściciele nieruchomości powinni kierować się zasadami zmierzającymi do ograniczenia ilości 

wytwarzanych odpadów w szczególności poprzez: 

1) unikanie używania produktów nie nadających się do recyklingu i kompostowania; 

2) kupowanie produktów zapakowanych w minimalną ilość opakowań; 

3) kupowanie produktów w opakowaniach zwrotnych. 

2. Gmina zobowiązuje się podejmować działania mające na celu: 

1) zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców Gminy w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; 

2) promocję minimalizacji powstawania odpadów i ich preselekcji w gospodarstwach domowych; 

3) upowszechnienie systemu gospodarki odpadami komunalnymi. 

3. Odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości przez podmioty uprawnione do odbioru 

odpadów z terenu gminy, w pierwszej kolejności podlegać będą unieszkodliwianiu w instalacjach regionalnych 

bądź zastępczych, przekazywane innym podmiotom do odzysku lub recyklingu, a na końcu na odpowiednie 

składowisko odpadów komunalnych. 

4. Gmina, właściciele nieruchomości oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości, są zobowiązani do prowadzenia działań zmierzających do ograniczenia powstających odpadów 

komunalnych oraz do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych w taki sposób, aby 

ograniczyć ich ilość kierowaną na składowiska, ze szczególnym uwzględnieniem ograniczenia ilości 

kierowanych na składowiska odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych  

(np. z ogrodów i parków). 

5. Wydzielanie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych oraz osiągnięcie odpowiednich 

poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych realizowane będzie poprzez selektywne ich 

zbieranie i odbiór przez przedsiębiorców oraz w dalszej kolejności właściwe postępowanie z nimi. 
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6. Ograniczenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych  

(np. z ogrodów i parków) kierowanych na składowiska powinno być osiągane na terenie Gminy poprzez ich 

indywidualne zagospodarowanie w przydomowych kompostownikach lub ich selektywne zbieranie 

i odbieranie. 

7. Na terenie gminy nie istnieje i nie jest planowana do utworzenia stacja przeładunkowa odpadów. 

Rozdział 7. 

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. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, a w szczególności psy, zobowiązane są trzymać je  

na terenie swej nieruchomości. 

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do: 

1) zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi 

oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku; 

2) osoby utrzymujące zwierzęta domowe są obowiązane do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń 

pozostawionych przez zwierzęta w obiektach oraz na innych terenach przeznaczonych do użytku 

publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych. 

Postanowienie to nie dotyczy osób o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osób niewidomych, 

korzystających z psów przewodników. 

3. W przypadku wyprowadzania psa poza teren nieruchomości, do obowiązków osób utrzymujących psy 

należy wyprowadzanie psa na smyczy tylko przez osoby, które są w stanie sprawować odpowiedni nadzór nad 

zwierzęciem, a psów uznawanych za agresywne lub zachowujące się w sposób agresywny na smyczy  

i w kagańcu. 

4. Zwolnienie zwierząt domowych od stałego dozoru dozwolone jest wyłącznie, gdy są one na uwięzi lub 

znajdują się na terenie ogrodzonym i tak zabezpieczonym, aby zwierzę nie mogło się z niego wydostać. 

5. W przypadku psów ras miniaturowych i uznawanych za łagodne można odstąpić od używania kagańca 

i smyczy jeśli zwierzę jest pod odpowiednim nadzorem opiekuna. 

Rozdział 8. 

Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

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

nieruchomościach 

§ 24. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej, z wyjątkiem terenów określonych w ust. 3. 

2. Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy także zwartych terenów zajętych przez instytucje 

użyteczności publicznej, centra handlowe, hotele, ogrody działkowe. 

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

gospodarskich pod następującymi warunkami: 

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

prawa budowlanego; 

2) utrzymywanie zwierząt będzie prowadzone z zachowaniem czystości i porządku na nieruchomości, bez 

uciążliwości dla otoczenia; 

3) zwierzęta będą zabezpieczone przed opuszczeniem tej nieruchomości; 

4) nie zanieczyszczania posesji, ulic i innych miejsc publicznych odchodami zwierząt, przeznaczoną dla 

zwierząt karmą lub ściółką, odpadkami i innymi nieczystościami. 

4. Odstępstwa od zakazów wymienionych w ust. 1 – 3 dopuszczalne są tylko wtedy, gdy utrzymywanie 

zwierząt gospodarskich poprzedzone jest uzyskaniem odpowiednich decyzji przewidzianych prawem. 

5. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, zobowiązani są 

dodatkowo: 
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1) przestrzegać przepisów sanitarno – epidemiologicznych; 

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

3) gromadzić i usuwać nieczystości, które są obornikiem i gnojówką, w sposób przewidziany w ustawie 

o nawozach i nawożeniu; 

4) przeprowadzenia deratyzacji pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt; 

5) ograniczenia wszelkiej uciążliwości hodowlanej, w tym emisji będących jej skutkiem do obszaru 

nieruchomości, na której jest prowadzona. 

Rozdział 9. 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania 

§ 25. 1. Deratyzacji podlegają obszary: 

1) zabudowane obiektami użyteczności publicznej; 

2) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa bądź 

przechowywania lub składowania produktów rolno-spożywczych; 

3) zabudowane obiektami, w których prowadzona jest hodowla zwierząt; 

4) zabudowy mieszkaniowej. 

2. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, właściciele 

nieruchomości obowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji niezwłocznie. 

3. Ustala się terminy przeprowadzenia deratyzacji: 

1) deratyzację wiosenną, w terminie od dnia 1 marca do dnia 31 marca; 

2) deratyzację jesienną w terminie od dnia 1 października do dnia 31 października; 

3) dodatkowo niezwłocznie w każdym przypadku masowego pojawienia się gryzoni. 
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