
UCHWAŁA NR XXII/181/20
RADY MIEJSKIEJ RADZYNIA CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Radzyń 
Chełmiński 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) 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, uchwala się co następuje: 

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, 
zwany w dalszej części Regulaminem, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXI/189/12 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z 20 grudnia 2012 r. 
w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński 
oraz uchwała Nr XVII/139/20 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 9 marca 2020 r. zmieniające 
uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Jan Michaliszyn
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Uzasadnienie

Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminach stanowi wykonanie ustawowego upoważnienia 
wynikającego z art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. 
Dz.U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.), zobowiązującego organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 
do określenia: 

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 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.

 W związku ze zmianą ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach oraz niektórych innych ustaw, a także ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw 
w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020 r. poz. 
875, 1086) wydłużono termin wprowadzenia nowelizacji uchwał, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 
19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, 
do dnia 31 grudnia 2020 r. 

 Regulamin jest aktem prawa miejscowego. Przedłożony projekt uchwały wymaga pozytywnej opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
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Załącznik do Uchwały Nr XXII/181/20

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego

z dnia 30 listopada 2020 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne 

§ 1. Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Radzyń 
Chełmiński dotyczące wymagań w zakresie: 

1. Selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych obejmujące: 

1) papier, 

2) metale, 

3) tworzywa sztuczne, 

4) szkło, 

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

6) bioodpady;

2. Selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkt selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców miasta i gminy, który 
zapewnia przyjmowanie następujących odpadów komunalnych: 

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 medyczne 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, 

12) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

13) zużyte opony, 

14) odpady budowlane i rozbiórkowe, 

15) tekstylia i odzież;

3. Uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku 
publicznego; 

4. Mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi. 
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5. Rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 
terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach publicznych, 
warunków rozmieszczania tych pojemników oraz utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych 
w gospodarstwach domowych lub innych źródłach oraz liczbę osób korzystających z tych pojemników. 

6. Utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów. 

7. Częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 
nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego. 

8. Obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub 
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. 

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

10. Wyznaczenia obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzenia. 

11. Innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych powstałych na terenie nieruchomości, a odbierający odpady do odbierania następujących rodzajów 
odpadów: 

1) tworzywa sztuczne, 

2) metale, 

3) opakowania wielomateriałowe, 

4) papier i tektura, 

5) szkło, 

6) bioodpady, 

7) odpady niebezpieczne, 

8) przeterminowane leki i chemikalia, 

9) zużyte baterie i akumulatory, 

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

11) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

12) odpady budowlane i rozbiórkowe, 

13) zużyte opony, 

14) tekstylia i odzież, 

15) odpady medyczne 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

2. Odpady określone w ust. 1 zbierane i odbierane są w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi 
rodzajami odpadów selektywnie zebranych, zgodnie z częstotliwością i sposobem pozbywania się tych odpadów 
określonym w rozdziale 4. 

3. Zbiórka odpadów wymienionych w ust. 1 pkt 1-5 prowadzona jest poprzez gromadzenie tych odpadów 
w sposób selektywny w przeznaczonych do tego pojemnikach. 

4. Odpady wrzucane do pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów powinny być 
pozbawione zawartości i odbierane w terminach zgodnych z harmonogramem. 
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5. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany ustawić pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych na 
terenie nieruchomości w miejscu dostępnym dla przedsiębiorcy odbierającego odpady, w sposób umożliwiający 
opróżnienie pojemników bez narażenia na szkodę ludzi i mienia. 

6. W przypadku braku dostępu do pojemników dla przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne, właściciel 
nieruchomości zobowiązany jest w dniu odbioru odpadów wystawić pojemniki przed nieruchomość, tak aby 
umożliwić odbiór odpadów przez przedsiębiorcę. 

7. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, błota, gorącego popiołu 
i żużla, gruzu budowlanego, szlamów, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych oraz odpadów 
niebezpiecznych i odpadów w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

8. Wprowadza się możliwość kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne 
w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi. 

9. Właściciele nieruchomości o których mowa w ust. 8, w przypadku zadeklarowania kompostowania 
bioodpadów stanowiących odpady komunalne zwolnieni są w całości z obowiązku posiadania pojemnika na te 
odpady. 

10. Wymaga się, aby kompostowniki przydomowe posiadały zabezpieczenia służące nieprzedostaniu się 
kompostowanego materiału do gleby w miejscu kompostowania oraz aby nie powodowały uciążliwości 
w korzystaniu z nieruchomości sąsiednich. 

11. Kompostowanie zapewnia zagospodarowanie całego strumienia powstających na nieruchomości 
bioodpadów. 

12. Obowiązek prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych uznaje się za spełniony, jeżeli 
w pojemnikach przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych umieszcza się wyłącznie te odpady, 
na które przeznaczony jest odpowiednio oznaczony pojemnik. 

13. Obowiązek prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych uznaje się za niespełniony, jeżeli 
w pojemnikach przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych umieszcza się inne odpady, niż te, 
na które przeznaczony jest pojemnik. 

14. Zabrania się mieszania odpadów zebranych w sposób selektywny ze zmieszanymi odpadami komunalnymi 
oraz różnych rodzajów odpadów zebranych w sposób selektywny ze sobą.

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

1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, utrzymanie tych 
pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz utrzymanie miejsc 
gromadzenia odpadów w odpowiednim stanie porządkowym i sanitarnym; 

2) poddawanie pojemników myciu i dezynfekcji w przypadku takiej potrzeby; 

3) zbieranie w sposób selektywny odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości; 

4) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych; 

5) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub wyposażenie nieruchomości w zbiornik 
bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków.

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek niezwłocznego oczyszczania ze śniegu i lodu oraz błota 
i innych zanieczyszczeń części nieruchomości służących do użytku publicznego przyległych do danej 
nieruchomości oraz do podjęcia działań usuwających lub ograniczających ich śliskość. Piasek lub inne naturalne 
kruszywo użyte do tych celów należy usunąć z powierzchni nieruchomości niezwłocznie po ustaniu przyczyny jego 
zastosowania. 

2.  Właściciele nieruchomości mają obowiązek usuwania nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych części 
nieruchomości. 

3.  Gromadzenie uprzątniętego śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń oraz usuwanie nawisów z okapów, 
rynien i innych części nieruchomości powinno odbyć się w taki sposób, aby nie utrudniało ruchu i nie zagrażało 
przechodniom i pojazdom oraz istniejącej zieleni.
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§ 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami powinno odbywać się w sposób niepowodujący 
zanieczyszczenia środowiska z odprowadzeniem powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika 
bezodpływowego oraz winno być dokonywane w miejscach o utwardzonym podłożu, przy użyciu środków 
ulegających biodegradacji. 

2.  Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi powinny być wykonywane w sposób 
niepowodujący zanieczyszczeń wód lub gleby oraz bez uciążliwości dla mieszkańców miasta i gminy.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości i na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania i utrzymania tych 
pojemników 

§ 6. 1. Nieruchomość musi być wyposażona w szczelne, odpowiednio wytrzymałe, zamykane pojemniki do 
zbierania niesegregowanych odpadów komunalnych, odpowiadające obowiązującym normom. 

2.  Pojemniki winny być utrzymane w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, natomiast 
miejsce gromadzenia odpadów musi być utrzymane w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym.

§ 7. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenie miasta 
i gminy: 

1) pojemniki na odpady komunalne o pojemności: 60l, 120l, 240l, 1100l; 

2) na drogach publicznych kosze uliczne o pojemności: od 20l do 80l; 

3) kontenery o pojemności od 5 do 10 m3; 

4) inne pojemniki i kontenery.

§ 8. 1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany zbierać odpady komunalne w pojemnikach o minimalnej 
pojemności uwzględniającej następujące tygodniowe wielkości wytwarzanych odpadów: 

1) dla budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych – 15l/osobę; 

2) dla szkół i przedszkoli – 3l na każdego ucznia i pracownika; 

3) dla kwater agroturystycznych, hoteli, domków letniskowych – 5l na jedno łóżko; 

4) dla lokali gastronomicznych, kawiarni – 5l na jedno miejsce konsumpcyjne; 

5) dla klubów, dyskotek i innych podmiotów organizujących imprezy taneczno-zabawowe – 1l na każdego 
uczestnika; 

6) dla lokali handlowych, zakładów rzemieślniczych, usługowych, produkcyjnych, magazynów, hurtowni, stacji 
paliw, placów budowy, urzędów, przychodni, gabinetów lekarskich, aptek, obiektów użyteczności publicznej 
z wyłączeniem obiektów wymienionych w pkt. 2-4 – 5l na pracownika; 

7) dla punktów handlowych zlokalizowanych poza budynkami – 5l na pracownika; 

8) dla ogrodów działkowych i działek rekreacyjnych (domków letniskowych) – 10l na działkę; 

9) dla cmentarzy – 1l na kwaterę (grób), a w dniach 1-2 listopada dodatkowo przy wejściu na cmentarz pojemnik 
1100l; 

10) w miejscach publicznych (np. chodniki, place, tereny rekreacyjne, przystanki autobusowe) odpady komunalne 
należy gromadzić w koszach ulicznych.

2.  Każda nieruchomość musi być wyposażona w pojemnik, z uwzględnieniem pojemności określonej w ust. 1, 
jednak nie mniejszej niż 60 litrów. 

3.  Pojemność pojemników znajdujących się w nieruchomościach, o których mowa w ust. 1, powinna być 
dostosowana do ilości wytworzonych na danej nieruchomości odpadów oraz cyklu wywozu tych odpadów, w taki 
sposób aby nie dopuścić do gromadzenia odpadów poza pojemnikami. 

4.  Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zawierają indywidualne umowy na odbiór odpadów 
komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do gminnego rejestru działalności regulowanej i na ich podstawie 
pozbywają się z terenu nieruchomości odpadów komunalnych. 
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5.  Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do pozbywania się odpadów w sposób 
określony w niniejszym regulaminie.

§ 9. 1. W pasach dróg publicznych należy instalować kosze uliczne przeznaczone do zbierania 
niesegregowanych odpadów komunalnych o minimalnej pojemności 35 l. 

2.  Rozmieszczenie koszy ulicznych w pasach dróg publicznych i ciągów pieszych należy dostosować do 
intensywności ruchu pieszych. W otoczeniu szkół, przedszkoli oraz innych miejsc najczęściej odwiedzanych przez 
mieszkańców i turystów należy rozmieścić większą liczbę koszy.

§ 10. 1. Pojemniki należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla osób z nich korzystających oraz 
podmiotu odbierającego odpady bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości oraz aby możliwy był 
dojazd pojazdem do transportu odpadów. 

2.  W przypadku braku możliwości bezpośredniego dojazdu, pojemniki należy wystawić w dniach i godzinach 
ustalonych w harmonogramie wywozu odpadów komunalnych, na chodnik lub drogę publiczną przed wejściem na 
teren nieruchomości lub udostępnić w sposób uzgodniony z podmiotem odbierającym odpady. 

3.  Pojemniki należy ustawić w taki sposób, aby nie stwarzały zagrożenia dla innych użytkowników ciągów 
komunikacyjnych i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

4.  Pojemniki o pojemności powyżej 1100 l należy ustawić tak, aby umożliwić dojazd do nich samochodu 
przystosowanego do odbierania odpadów komunalnych.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości 

oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 11. Odbiór odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z nieruchomości może być dokonywany wyłącznie 
przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie przedmiotowej działalności na terenie Gminy 
Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński. 

§ 12. Pozbywanie się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych musi następować w terminach 
zapewniających właściwy stan sanitarno-porządkowy nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku 
publicznego. 

§ 13. 1. Określa się szczegółowy sposób gromadzenia i pozbywania się odpadów komunalnych: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy zbierać w pojemnikach koloru czarnego, oznaczonych 
napisem „Odpady zmieszane”; 

2) dla potrzeb selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów komunalnych stosuje się następujące 
pojemniki: 

a) pojemniki koloru niebieskiego, oznaczone napisem „Papier” – z przeznaczeniem na odpady z papieru, w tym 
tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady z tektury; 

b) pojemniki koloru zielonego, oznaczone napisem „Szkło” – z przeznaczeniem na odpady ze szkła, w tym 
odpady opakowaniowe ze szkła; 

c) pojemniki koloru żółtego, oznaczone napisem „Metale i tworzywa sztuczne” – z przeznaczeniem na odpady 
metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe 
tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 

d) pojemniki koloru brązowego, oznaczone napisem „Bio” – z przeznaczeniem na odpady ulegające 
biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów i odpadów zielonych.

2.  W dniu odbioru odpadów komunalnych pojemniki należy udostępnić przedsiębiorcy odbierającemu odpady. 

3. Dopuszcza się pozbywania bioodpadów w następujący sposób: 

1) gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach, w przypadku nieruchomości zabudowanych 
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi dopuszcza się możliwość kompostowania w przydomowym 
kompostowniku, który zapewnia prawidłowy proces biodegradacji w okresie całego roku oraz nie stwarza 
uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich; 

2) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Id: STEJW-NSRFL-VGPTM-IAGTJ-CTCVS. Podpisany Strona 5



4.  Do gromadzenia przeterminowanych leków służą przeznaczone do tego celu pojemniki ustawione 
w aptekach, można również przekazać je do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

5.  Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać: do punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych, podmiotowi odbierającemu odpady podczas organizowanych mobilnych zbiórek odpadów, do 
punktów ich sprzedaży lub gromadzić w pojemnikach ustawionych w budynkach użyteczności publicznej. 

6.  Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych, podmiotowi odbierającemu odpady podczas organizowanych mobilnych zbiórek odpadów lub do 
punktów ich sprzedaży. 

7.  Meble, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych, podmiotowi odbierającemu odpady podczas organizowanych mobilnych zbiórek. 

8.  Odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych prac remontowych nie wymagających uzyskania 
pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót należy przekazywać do punktu 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Inne niż wyżej wymienione należy przekazywać na dodatkowe 
zamówienie ich odbioru u przedsiębiorcy odbierającego odpady. 

9.  Tekstylia i odzież należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

10.  Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstające w gospodarstwach domowych 
w wyniku przyjmowanych produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu 
substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych. 

11.  Chemikalia stanowiące odpady komunalne należy przekazywać bezpośrednio do punktu selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych.

§ 14. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, 
z terenów nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego i placówek handlowo – usługowych oraz terenów 
ogródków działkowych i działek rekreacyjnych: 

1. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: 

1) w okresie od kwietnia do października z budynków wielolokalowych z terenów pozamiejskich – 1 raz 
w tygodniu; 

2) w okresie od kwietnia do października z budynków mieszkalnych jednorodzinnych z terenów pozamiejskich – 
1 raz na dwa tygodnie; 

3) w okresie od listopada do marca z budynków wielolokalowych oraz z budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych z terenów pozamiejskich – 1 raz na dwa tygodnie; 

4) z budynków wielolokalowych oraz z budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta – 1 raz 
w tygodniu; 

5) z terenów nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego i placówek handlowo – usługowych oraz 
terenów ogródków działkowych i działek rekreacyjnych – nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu.

2. odpady ulegające biodegradacji: 

1) w okresie od kwietnia do października z budynków wielolokalowych z terenów pozamiejskich – 1 raz 
w tygodniu; 

2) w okresie od kwietnia do października z budynków mieszkalnych jednorodzinnych z terenów pozamiejskich – 
1 raz na dwa tygodnie; 

3) w okresie od listopada do marca z budynków wielolokalowych oraz z budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych z terenów pozamiejskich – 1 raz na dwa tygodnie; 

4) z budynków wielolokalowych oraz z budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta – 1 raz 
w tygodniu; 

5) z terenów nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego i placówek handlowo – usługowych oraz 
terenów ogródków działkowych i działek rekreacyjnych – nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu.
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3. papier i tektura – 1 raz na dwa miesiące lub na bieżąco w punkcie selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych; 

4. szkło – 1 raz na dwa miesiące lub na bieżąco w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

5. tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe – 1 raz w miesiącu lub na bieżąco w punkcie 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 15. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróżniać je 
z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia bądź wylewania na powierzchnię oraz 
przenikaniu do gruntu, nie rzadziej niż dwa razy w roku.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 16. Właściciele nieruchomości powinni kierować się zasadami zmierzającymi do ograniczenia ilości 
powstawania odpadów komunalnych poprzez: 

1) świadomy wybór produktów pod kątem ilości i zawartości; 

2) wielokrotne użytkowanie produktów i opakowań; 

3) stosowanie odświeżania, renowacji i drobnych naprawa produktów; 

4) unikanie produktów, które z pewnością trafią na składowisko, czyli nienadających się do recyklingu, 
kompostowania; 

5) unikanie produktów „nadmiernie” opakowanych; 

6) zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji poprzez kompostowanie na terenie nieruchomości.

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 

§ 17. Właściciele zwierząt domowych zobowiązani są do zapewnienia im opieki i humanitarnych warunków 
życia. 

§ 18. Właściciele i opiekunowie zwierząt domowych w szczególności psów i kotów zobowiązani są do 
usuwania z miejsc publicznych pozostawionych przez nie odchodów. 

§ 19. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do zachowania środków ostrożności zapewniających 
ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla 
otoczenia. 

§ 20. W przypadku wyprowadzania psów poza teren nieruchomości, do obowiązków osób utrzymujących psy 
należy wyprowadzanie psa na smyczy, a psy ras średnich i dużych oraz uznawane za agresywne lub zachowujące 
się w sposób agresywny na smyczy i w kagańcu. 

§ 21. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do wykonywania szczepień ochronnych 
wymaganych lub zarządzanych przez odpowiednie służby weterynaryjne i poświadczonych odpowiednimi 
zaświadczeniami. 

§ 22. Właściciele i opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do: 

1) nie wprowadzania ich na tereny cmentarzy, placów zabaw, piaskownic dla dzieci, boisk i innych terenów 
o podobnym charakterze, 

2) nie wprowadzania zwierząt domowych do obiektów użyteczności publicznej, postanowienie to nie dotyczy 
osób niewidomych, korzystających z pomocy psów – przewodników.

Rozdział 7.
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej 

§ 23. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej dopuszcza się utrzymanie zwierząt gospodarskich pod 
następującymi warunkami: 

1) chów zwierząt gospodarskich powinien być usytuowany i prowadzony w taki sposób by nie pogarszał 
warunków zdrowotnych, sanitarnych i porządkowych otoczenia oraz nie powodował uciążliwych 
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zanieczyszczeń powietrza, gleby i wody, a w szczególności przedostanie się ścieków z hodowli na tereny 
sąsiednich działek; 

2) przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych; 

3) gromadzenia i usuwania obornika oraz powstających w wyniku hodowli odpadów i nieczystości zgodnie 
z obowiązującymi przepisami; 

4) pomieszczenie dla zwierząt gospodarskich, teren hodowli i bezpośrednio jej otoczenie winno być utrzymane 
w czystości i zgodnie z niniejszym Regulaminem; 

5) ule pszczele powinny być stawiane w odległości nie mniejszej niż 15 metrów od granicy działki; 

6) nie dopuszcza się odprowadzania nieczystości ciekłych z hodowli zwierząt gospodarskich do kanalizacji 
i zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe; 

7) chów i hodowla ptaków, a zwłaszcza gołębi nie może powodować uciążliwości dla innych mieszkańców danej 
nieruchomości i sąsiednich posesji; 

8) każda nowo zakładana hodowla powinna mieć akceptację administratora danej posesji.

Rozdział 8.
Obszary i terminy przeprowadzenia deratyzacji 

§ 24. 1. Właściciele, posiadacze lub zarządzający nieruchomością zobowiązani są do przeprowadzenia, co 
najmniej raz w roku deratyzacji na terenie nieruchomości. 

2.  Obowiązek określony w ust. 1 ze względu na konieczność tępienia gryzoni jednocześnie we wszystkich 
punktach należy przeprowadzić od dnia 1 września do dnia 31 października oraz każdorazowo w przypadku 
wystąpienia populacji gryzoni na terenie nieruchomości. 

3.  W przypadku wystąpienia populacji gryzoni stwarzającej zagrożenie sanitarne, Rada Miejska w uzgodnieniu 
z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym określi obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz 
określi terminy jej przeprowadzenia.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe 

§ 25. Regulamin wchodzi w życie w terminie określonym uchwałą.
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