
UCHWAŁA NR XVI/176/2020
RADY GMINY ŁODYGOWICE

z dnia 17 września 2020 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łodygowice

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 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Żywcu,

RADA GMINY ŁODYGOWICE
uchwala co następuje:

§ 1. Przyjąć Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łodygowice o brzmieniu ustalonym 
w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łodygowice.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała nr XIII/157/2016 Rady Gminy 
Łodygowice z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 
Łodygowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Łodygowice

Czesław Wandzel
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Załącznik do uchwały Nr XVI/176/2020

Rady Gminy Łodygowice

z dnia 17 września 2020 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łodygowice

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łodygowice 
dotyczące:

1) Wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, obejmujące: papier, metale, 
tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady oraz żużel i popiół z kotłów 
c.o.

b) prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych, obejmujące: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe 
wielomateriałowe, bioodpady, popiół, odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, 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, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe 
oraz odpady tekstyliów i odzieży

c) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku 
publicznego;

d) mycie i naprawa 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, warunki 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) Wymagań dotyczących 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;

6) Innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

7) Obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub 
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

8) Wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także 
zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

9) Wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

§ 2. 1.  Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.);
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2) odpadach wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć odpady komunalne, które ze względu na swoje 
rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych; do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się wszelkiego rodzaju odpadów budowlano – 
remontowych;

3) punktach selektywnego zbierania – należy przez to rozumieć zgodnie z treścią art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy; 
stacjonarne lub mobilne punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, łatwo dostępne dla wszystkich 
mieszkańców gminy;

2. W sprawach dotyczących utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łodygowice nieuregulowanych 
niniejszym Regulaminem, stosuje się przepisy odrębne.

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:

1) Selektywne zbieranie następujących frakcji odpadów:

a) papier

b) metale

c) tworzywa sztuczne

d) odpady opakowaniowe wielomateriałowe

e) szkło

f) bioodpady

g) żużel i popiół z kotłów c.o.

h) odpady niebezpieczne,

i) przeterminowane leki i chemikalia,

j) 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,

k) zużyte baterie i akumulatory

l) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

m) meble i inne odpady wielkogabarytowe

n) zużyte opony

o) odpady budowlane i rozbiórkowe

p) odpady tekstyliów i odzieży;

q) niesegregowane (zmieszane) - niesegregowane odpady komunalne (pozostające po segregowaniu)

2) Kompostowanie bioodpadów w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych 
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.

2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do przekazywania odpadów wymieniowych w ust. 1 pkt 1 ppkt a-g 
oraz q przedsiębiorcy odbierającemu odpady w terminach wyznaczonych harmonogramem ogłaszanym w sposób 
zwyczajowo przyjęty.

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

4. Punkt Selektywnego Odbioru Odpadów Komunalnych przyjmuje od właścicieli nieruchomości  następujące 
frakcje odpadów:

a) papier

b) metale
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c) tworzywa sztuczne

d) odpady opakowaniowe wielomateriałowe

e) szkło

f) bioodpady

g) odpady niebezpieczne

h) przeterminowane leki i chemikalia

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 igieł i strzykawek

j) zużyte baterie i akumulatory

k) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

l) meble i inne odpady wielkogabarytowe

m) zużyte opony

n) odpady budowlane i rozbiórkowe

o) odpady tekstyliów i odzieży;

5. Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów powstających w nieruchomościach jest obowiązkowe we 
wszystkich rodzajach zabudowy.

6. Właściciele nieruchomości spełnią wymóg selektywnego zbierania odpadów w roku kalendarzowym, o ile 
na co najwyżej 120 l odpadów zmieszanych przypadną przynajmniej 2 pełne worki frakcji odpadów komunalnych 
o których mowa w § 5 ust. 1 pkt a - c.

§ 4. 1.  Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wykonywania obowiązków, o jakich mowa w ustawie, 
w zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku 
publicznego poprzez:

1) uprzątnięcie mechaniczne lub ręczne;

2) usunięcie za pomocą środków chemicznych, jeżeli środki te zostały do tego celu prawnie dopuszczone.

2. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi powinno się odbywać 
w sposób niepowodujący zanieczyszczenia środowiska, w miejscach o trwałym podłożu, które powinny być tak 
usytuowane, by ścieki były odprowadzane do kanalizacji sanitarnej lub do zbiorników bezodpływowych. Ścieki 
takie nie mogą być odprowadzane do kanalizacji deszczowej, zbiorników wodnych lub bezpośrednio do ziemi.

3. Naprawa pojazdów samochodowych związana z ich bieżącą eksploatacją jest dozwolona na terenie 
nieruchomości, pod warunkiem, że nie spowoduje to zanieczyszczenia wód, powietrza lub gleby. Powstałe odpady 
powinny być gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalne pojemności pojemników i 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

§ 5. 1.  Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych u źródła powstawania w pojemnikach i workach o następujących pojemnościach

a) metale (w tym odpady opakowaniowe z metali) i tworzywa sztuczne (w tym  odpady opakowaniowe z tworzyw 
sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe) – worek „2w1” w kolorze żółtym o zabarwieniu 
przezroczystym, oznakowany napisem „METALE i TWORZYWA SZTUCZNE”, o minimalnej pojemności 
100 l

b) papier (w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury) – worek w kolorze 
niebieskim o zabarwieniu przezroczystym, oznakowany napisem „PAPIER”, o minimalnej pojemności 100 l
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c) szkło (w tym odpady opakowaniowe ze szkła)  – worek w kolorze zielonym o zabarwieniu przezroczystym, 
oznakowanym napisem „SZKŁO”, o minimalnej pojemności 60 l

d) bioodpady – pojemnik o minimalnej pojemności 120 l, w kolorze brązowym, oznaczony napisem „BIO”, musi 
posiadać otwory wentylacyjne z rusztem odciekowym i przewietrzaną klapą

e) żużel i popiół z kotłów c.o. – pojemnik o minimalnej pojemności 120 l, na kółkach, oznaczony napisem 
„POPIÓŁ”.

f) niesegregowane (zmieszane) – pojemnik o minimalnej pojemności 120 l, kontener o minimalnej pojemności 
5 m3. 

§ 6. 1.  Pojemniki muszą spełniać następujące wymagania:

1) Warunki dopuszczone przez normę PN-EN 840-1.

2) Powinny być trwałe i wyposażone w kółka oraz szczelną pokrywę zabezpieczającą gromadzone odpady przed 
dostępem robactwa i zwierząt domowych oraz deszczu i śniegu.

3) Do zbiórki niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych dopuszcza się stosowanie pojemników 
o minimalnej pojemności 120 l, 240 l, 1100 l oraz kontenerów o minimalnej pojemności 5m3 i 7m3. 

4) Do zbiórki bioodpadów dopuszcza się stosowanie pojemników o minimalnej pojemności 120 l, 240 l, pojemnik 
musi posiadać otwory wentylacyjne z rusztem odciekowym i przewietrzaną klapą, być w kolorze brązowym.

5) Do zbiórki żużlu i popiołu dopuszcza się stosowanie pojemników o minimalnej pojemności 120 l, 240 l, 
pojemnik musi zostać czytelnie oznaczone naklejką z napisem „POPIÓŁ”.

6) Pojemniki o których mowa w pkt 3-5 muszą być przystosowane do opróżniania przez śmieciarki 
samochodowe.

2. Worki muszą spełniać następujące wymagania:

1) Być wykonane z tworzywa o wytrzymałości nie mniejszej niż dla tworzywa LDPE o grubości minimum 0,02 
mm.

2) Być trwale i czytelnie oznakowane rodzajem odpadów, jakie być mają do niego zbierane.

3) Do zbiórki segregowanych odpadów komunalnych dopuszcza się stosowanie worków o minimalnej 
pojemności 60 l (dla szkła opakowaniowego), 100 l (dla papieru, metali i tworzyw sztucznych).

§ 7. 1.  Minimalna pojemność worków i pojemników na odpady komunalne dla nieruchomości:

1) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych:

a) 30 l niesegregowanych (zmieszanych) na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą 
nieruchomość,

b) 40 l frakcji z §3 ust. 1 pkt 1 ppkt a-e na mieszkańca, jednak co najmniej jeden worek 100 l (odrębnie dla 
papieru, metali i tworzyw sztucznych) i 60 l (dla szkła) na każdą nieruchomość,

c) 20 l bioodpadów na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą nieruchomość, (z 
zastrzeżeniem §12 ust. 2),

d) 20 l żużlu lub popiołu z kotłów c.o. na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą 
nieruchomość.

2) dla budynków mieszkalnych wielolokalowych

a) 30 l niesegregowanych (zmieszanych)  na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą 
nieruchomość,

b) 20 l frakcji z §3 ust. 1 pkt 1 ppkt a-e na mieszkańca, jednak co najmniej jeden worek 100 l (odrębnie dla 
papieru, metali i tworzyw sztucznych) i 60 l (dla szkła) na każdą nieruchomość,

c) 10 l bioodpadów na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą nieruchomość,

d) 20 l żużlu lub popiołu z kotłów c.o. na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą 
nieruchomość.

3) dla domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
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a) 20 l niesegregowanych (zmieszanych)  na 10m2 powierzchni użytkowej, jednak co najmniej jeden pojemnik 
120 l na każdy budynek,

b) 20 l frakcji z §3 ust. 1 pkt 1 ppkt a-e na na 10m2 powierzchni użytkowej, jednak co najmniej jeden worek 
100 l (odrębnie dla papieru, metali i tworzyw sztucznych) i 60 l (dla szkła) na każdy budynek.

2. Ustala się dla nieruchomości użyteczności publicznej następujące minimalne pojemności pojemników 
przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych:

1) dla lokali handlowych, usługowych i handlowo-usługowych  - na każde 10 m2 powierzchni całkowitej lokalu, 
musi przypadać 30 l pojemności pojemnika miesięcznie, z zastrzeżeniem, iż każdy z tych lokali winien być 
wyposażony w co najmniej 1 pojemnik o pojemności 120 l;

2) dla lokali gastronomicznych - na każde 10 m2 powierzchni całkowitej lokalu musi przypadać 30 l  pojemności 
pojemnika miesięcznie, z zastrzeżeniem, iż każdy z tych lokali winien być wyposażony w co najmniej 
1 pojemnik o pojemności 120l;

3) dla szkół, przedszkoli i żłobków- na każde dziecko, ucznia i pracownika musi przypadać 3 l pojemności 
pojemnika miesięcznie, z zastrzeżeniem, iż każda z tych placówek winna być wyposażona w co najmniej 
1 pojemnik o pojemności 120 l;

4) dla domów opieki, szpitali, hoteli, pensjonatów - na jedno łóżko musi przypadać 30 l pojemności pojemnika 
miesięcznie, z zastrzeżeniem, iż każdy z tych obiektów winien być wyposażony w co najmniej 1 pojemnik 
o pojemności 120 l;

5) dla ogródków działkowych – na każde 10 m2 powierzchni musi przypadać 30 l pojemności pojemnika 
miesięcznie, z zastrzeżeniem, iż na każdy ogród działkowy musi przypadać co najmniej 1 pojemnik 
o pojemności 120 l;

6) dla przedsiębiorstw produkcji przemysłowej - na każdego pracownika musi przypadać 20 l pojemności 
pojemnika miesięcznie, z zastrzeżeniem, iż każdy z tych zakładów winien być wyposażony w co najmniej 
1 pojemnik o pojemności 120 l;

7) cmentarze - na każde 10 miejsc pochówku  musi przypadać 30 l pojemności pojemnika miesięcznie, 
z zastrzeżeniem, iż na każdy cmentarz musi przypadać co najmniej 1 pojemnik o pojemności 1100 l;

8) minimalna pojemność koszy ulicznych ustawionych na chodnikach, przystankach komunikacji publicznej 
i drogach publicznych, placach zabaw, skwerach i parkach przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych wynosi 20 l;

§ 8. 1.  Warunki rozmieszczania pojemników i worków:

Kosze uliczne należy ustawiać w odstępach nie większych niż 400 m, a także przy przystankach komunikacji 
publicznej w pobliżu wiaty przystankowej, a w przypadku jej braku w sąsiedztwie oznaczenia przystanku.

2. Warunki utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym:

1) Pojemniki na odpady komunalne należy szczelnie zamykać po umieszczeniu w nich odpadów aby nie doszło 
do wywiewania odpadów oraz wydostawania się fetoru.

2) Pojemniki nie mogą być uszkodzone lub pozbawione jakiejś części (pokrywy, kółek).  Kontrola stanu 
technicznego pojemników służących do zbierania odpadów, obejmująca w szczególności stan pokrywy 
zamykającej, winna być dokonana co najmniej 2 razy w roku.

3) Właściciel nieruchomości  ma obowiązek utrzymania pojemników na odpady w odpowiednim stanie 
sanitarnym, porządkowym i technicznym poprzez ich dezynfekcje i czyszczenie w miarę potrzeb, jednak 
nie rzadziej niż 1 raz na kwartał.

Rozdział 4.
Utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów

§ 9. 1.  Właściciel nieruchomości odpowiada za utrzymanie miejsc gromadzenia odpadów w odpowiednim 
stanie sanitarnym i porządkowym.

2. Miejsce gromadzenia odpadów powinno być zabezpieczone przed zbieraniem się na nim wody i błota.

3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są dbać o czystość i porządek na terenie lokalizacji pojemników 
i worków, nie dopuszczając do zalegania odpadów na ziemi.
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Rozdział 5.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłychz terenu nieruchomości oraz 

z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 10. 1.  Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości:

1) z budynków mieszkalnych jednorodzinnych:

a) odpady niesegregowane (zmieszane) – w okresie IV-X - dwa razy w miesiącu, w okresie XI-III - jeden raz 
w miesiącu;

b) zbierane selektywnie - papier, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe  i szkło 
– jeden raz w miesiącu;

c) bioodpady, stanowiące odpady komunalne -  w okresie IV-X - dwa razy w miesiącu, w okresie XI-III - jeden 
raz w miesiącu, przy czym ilość odebranych bioodpadów u źródła powstawania wyniesie nie więcej niż 
1440 l/rok a pozostała ilość będzie odbierana bez limitu w PSZOK, z zastrzeżeniem §12;

d) żużel i popiół z kotłów c.o. – jeden raz w miesiącu w sezonie grzewczym od 1 października do 30 kwietnia;

e) pozostałe odpady, wymienione §3 ust.5 przyjmowane będą w punktach selektywnej zbiórki odpadów 
w godzinach pracy PSZOK.

2) z budynków mieszkalnych wielolokalowych

a) odpady niesegregowane (zmieszane) – w okresie IV-X – raz na tydzień, w okresie XI-III – dwa razy 
w miesiącu;

b) zbierane selektywnie - papier, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe  i szkło 
– dwa razy w miesiącu;

c) bioodpady, stanowiące odpady komunalne -  w okresie IV-X - raz na tydzień, w okresie XI-III – dwa razy 
w miesiącu, przy czym ilość odebranych bioodpadów u źródła powstawania wyniesie nie więcej niż 
1440 l/rok a pozostała ilość będzie odbierana bez limitu w PSZOK;

d) żużel i popiół z kotłów c.o. – dwa razy  w miesiącu w sezonie grzewczym od 1 października do 30 kwietnia;

e) pozostałe odpady, wymienione §3 ust.5 przyjmowane będą w punktach selektywnej zbiórki odpadów 
w godzinach pracy PSZOK.

3) z domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

a) odpady niesegregowane (zmieszane) – w okresie IV-X - jeden raz w miesiącu;

b) zbierane selektywnie - papier, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe  i szkło 
– jeden raz w miesiącu;

c) bioodpady, stanowiące odpady komunalne -  w okresie IV-X - jeden raz w miesiącu, w wyznaczonym dniu 
po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym, przy czym ilość odebranych bioodpadów u źródła powstawania  
wyniesie nie więcej niż 480 l/rok a pozostała ilość będzie odbierana bez limitu w PSZOK;

d) pozostałe odpady, wymienione §3 ust.5 przyjmowane będą w punktach selektywnej zbiórki odpadów 
w godzinach pracy PSZOK.

2. Pozbywanie się selektywnie zebranych odpadów, które odbierane są w PSZOK, odbywa się poprzez 
samodzielne dostarczenie ich do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

3. Pozbywanie się odpadów komunalnych z koszy ulicznych umieszczonych na terenach użyteczności 
publicznej -  po ich zapełnieniu lecz nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie;

4. Odpady zebrane selektywnie i niesegregowane (zmieszane) odbierane są przez przedsiębiorcę sprzed 
nieruchomości. Właściciel ma obowiązek w terminie zgodnym z harmonogramem wystawić je przed posesję do 
godziny 700 przy drodze publicznej lub wewnętrznej. 

5. W przypadku złych warunków meteorologicznych (duże opady śniegu) oraz w związku z ukształtowaniem 
terenu właściciel ma obowiązek w terminie zgodnym z  harmonogramem wystawić je przed posesję do godziny 700 

przy drodze publicznej.
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6. Przed umieszczeniem odpadów komunalnych w pojemnikach, koszach, workach należy dokonać 
niezbędnych czynności związanych ze zmniejszeniem ich objętości (np. poprzez zgniecenie), jeśli rodzaj materiału 
na to pozwala.

7. Przeznaczone do selektywnego zebrania opakowania po żywności i inne, które uległy zabrudzeniu, należy 
przed złożeniem do worka umyć.

8. Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa powinny być 
zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego przedsiębiorcy w celu ich 
opróżnienia.

§ 11. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych następuje z taką częstotliwością, aby nie dopuścić do 
przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, w zależności od ich pojemności jednak 
nie rzadziej niż raz na kwartał.

Rozdział 6.
Wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach 
przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz 
zwolnienie właścicieli takich nieruchomości, w całości z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na te 

odpady

§ 12. 1.  Określa się następujące wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady 
komunalne w kompostownikach przydomowych, na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi:

1) Kompostowanie bioodpadów prowadzi się:

a) w gotowych kompostownikach przydomowych lub

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

2) W okresie zimowym pryzmy i kompostowniki powinny być przykryte folią, aby temperatura wewnątrz 
nie spadła poniżej zera.

2. Zwalnia się w całości, właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, 
z obowiązku posiadania pojemnika na bioodpady, w przypadku zadeklarowania przez nich kompostowania 
bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych, zgodnie z treścią niniejszego 
paragrafu.

Rozdział 7.
Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 13. 1.  Zaleca się, aby bioodpady wytworzone na terenie nieruchomości były zagospodarowywane we 
własnym zakresie i na własne potrzeby w przydomowych kompostownikach.

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

a) kupowanie produktów w opakowaniach zwrotnych,

b) ograniczenia zakupu produktów jednorazowego użytku,

c) unikanie stosowania jednorazowych, plastikowych toreb na zakupy,

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

Rozdział 8.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością 

dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku 

§ 14. 1.  Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do:

1) Utrzymywanie miejsca bytowania zwierząt w czystości i porządku.

2) Nie pozostawiania zwierząt bez zabezpieczenia adekwatnego do utrzymywanego zwierzęcia.
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3) Niezwłoczne usuwanie odchodów pozostawionych przez posiadane zwierzęta w miejscach użyteczności 
publicznej takich jak: ścieżki i chodniki dla pieszych, place, parkingi, zieleńce, klatki schodowe, windy. Z tego 
obowiązku zwolnione są osoby niewidome, korzystające z pomocy psa – przewodnika.

2. Zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi poza nieruchomością ich stałego przebywania dopuszczalne jest 
wyłącznie na terenach zielonych do tego przeznaczonych i specjalnie oznakowanych oraz tylko wtedy, gdy 
właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad zachowaniem utrzymywanego zwierzęcia.

Rozdział 9.
Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, 
w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach.

§ 15. 1.  Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej w zabudowie jednorodzinnej zezwala się na 
utrzymanie zwierząt gospodarskich pod warunkiem spełniania wymogów:

1) sanitarnych;

2) pomieszczeń budowlanych;

3) ochrony środowiska;

4) ochrony zwierząt określonych odrębnymi przepisami.

2. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich, oprócz drobiu i zwierząt futerkowych na terenach 
ogródków działkowych.

Rozdział 10.
Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzenia.

§ 16. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary:

1) zabudowane budynkami wielolokalowymi oraz obiektami użyteczności publicznej,

2) zabudowane obiektami produkcji spożywczej i magazynami produktów rolno-spożywczych.

§ 17. Deratyzację przeprowadza się raz w roku w miesiącach wrzesień lub październik.
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