Zalacznik Nr I do Uchwaly Nr XXV /179/2013
Rady Gminy i Miasta w Drzewicy
z dnia 25 marca 2013 r.
REGULAMIN
UTRZYMANIA
CZYSTOSCI I PORZt\DKU NA
TERENIE GMINY I MIASTA DRZEWICA

ROZDZIAL I. Postanowienia og61ne
§ 1. Regulamin, zgodnie z wymogami ustawy, okresla szczegolowe zasady utrzymania czystosci
i porzadku na terenie gminy i miasta dotyczace:

I) Wyrnagan w zakresie utrzyrnania czystosci i porzadku na terenie nieruchornosci obejrnujacych:
a) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania nastepujacych frakcji odpad6w komunalnych: papieru
i tektury (w tym opakowania, gazety, czasopisma itd.), metalu, tworzywa sztucznego, szkla i odpadow
opakowaniowych ze szkla w podziale na szklo bezbarwne i kolorowe, opakowaii wielornaterialowych;
b) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania cdpadow komunalnych ulegajacych biodegradacji,
w tym odpadow opakowaniowych ulegajacych biodegradacji a takze odpad6w zielonych z ogrod6w
i parkow;
c) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania powstajacych w gospodarstwach domowych:
przeterminowanych lekow i chemikali6w (farby, rozpuszczalniki, oJeje odpadowe itd.), zuzytych baterii
i akurnulatorow, zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpad6w
wielkogabarytowych, odpad6w budowlano- rernontowych i rozbi6rkowych, zuzytych opon, tekstyli6w
oraz powstajacych w rodzinnych gospodarstwach rolnych opakowari po srodkach ochrony roslin;
d) uprzatanie biota, sniegu, lodu i innych zanieczyszczen z czesci nieruchornosci sluzacych do uzytku
publicznego;
e) mycie i naprawy pojazd6w samochodowych poza myjniarni i warsztatami naprawczyrni.
2) Rodzaju i rninimalnej pojernnosci pojemnik6w przeznaczonych do zbierania odpadow komunalnych na
terenie nieruchornosci oraz na drogach publicznych, warun.k6w rozmieszczania tych pojernnikow i ich
utrzyrnania W odpowiednim stanie sanltarnyrn, porzadkowyrn i technicz nyrn, przy uwzglednieniu :
a) sredniej ilosci odpad6w komunaJnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych badz w innych
zrodlach,

b) liczby os6b korzystajacych z tych pojemnik6w.
3) Czestotliwosci i sposobu pozbywania sic odpad6w kornunalnych
nieruchomosci oraz z terenow przeznaczonych do uzytku publicznego;

i nieczystosci

cieklych

z terenu

4) lnnych wyrnagan wynikajacych z wojew6dzkiego planu gospodarki odpadami;
5) Obowiazkow os6b utrzyrnujacych zwierzeta dornowe, rnajacych na celu ochrone przed zagrozeniern lub
uciazliwoscia dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniern terenow przeznaczonych do wsp61nego uzytku;
6) Wyrnagan utrzymywania zwierzat gospodarskich na terenach wylaczonych z produkcj i rolniczej, w tyrn takze
zakazu ich utrzymywania na okreslonych obszarach lub w poszczeg61nych nieruchornosciach;
7) Wyznaczania obszarow podlegajacych obowiazkowej deratyzacji i termin6w jej przeprowadzania;
§ 2. Definicje

Ilekroc w regulaminie jest mowa 0 :
1) ustawie - nalezy przez to rozurniec ustawe z dnia 13 wrzesnia 1996 roku
w gminach.
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ROZDZIAL II
Wyrnagania w zakresie utrzymania czystosci i porzadku na terenie nieruchornosci

§ 3. Wlasciciele nieruchornosci zapewuiaja utrzymanie czystosci i porzadku na terenie nieruchornosci
poprzez:
1) wyposazenie nieruchornosci w opisane w niniejszym ReguJaminie, pojemniki i worki sluzace do zbierania
odpad6w komunalnych oraz utrzymania tych pojemnik6w w odpowiednirn stanie sanitarnyrn, porzadkowyrn
i technicznyrn ;
2) przylaczenie nieruchornosci do sieci kanalizacyjnej w terminie 12 miesiecy od dnia:
a) wejscia w zycie Regulaminu, przy sieci istniejacej,
b) przekazania jej do eksploatacji, przy sieci nowo wybudowanej, 0 ile nieruchornosc nie zostala wczesniej
wyposa zona w przydomowa oczyszczalnie sciekow spelniajaca wymagania okreslone w przepisach
odrebnych;
J) przy braku sieci kanaJizacyjnej gromadzenie nieczystosci cieklych w zbiornikach bezodplywowych Jub

•

oczyszczanie poprzez przydomowa oczyszczalnie sciekow bytowych, jezeli zapisy rniejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego albo decyzja 0 warunka ch zabudowy dopuszczaja takie rozwia zanie;
4) oddzielne gromad zenie nieczystosci cieklych w postaci sciekow bytowych oraz gnoj6wki i gnojowicy,
w przypadku prowadzenia dzialalnosci rolniczo- hodowianej, ktora nalezy wykorzystywac zgodnie
z zapisarni ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. 0 nawozach i nawozeniu;
5) uprzaranie i zbieranie odpad6w kornunalnych z powierzchni nieruchornosci zgodnie z wymogami niniejszego
Regulaminu.
6) prowadzenie selektywnego
w niniejszyrn Regulaminie;

zbierania

i przekazywania

odpadow

komunalnych,

w sposob

opisany

7) zbieranie odpadow niepodlegajacych selekcji do pojernnikow 0 wielkosci i Iiczbie uzaleznionej od liczby
mieszkancow nieruchornosci w spos6b opisany w niniejszyrn Regulaminie;
8) przekazywanie odpad6w, zebranych selektywn ie i pozostalych zrnieszanych, przedsiebiorcy w terminach
wyznaczonych harmonograrnern cdbioru odpad6w.
9) uprzatanie, z terenu nieruchornosci wrak6w pojazd6w mechanicznych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20
stycznia 2005 r. 0 recyklingu pojazd6w wycofanych z eksploatacji.
10) uprzatanie, poprzez zamiatanie, zbieranie, grabienie, zmywanie itp., zanieczyszczeri z powierzchni
nieruchomosc i i utrzyrnanie ich nalezytego stanu sanitarno -h ig ie n ic zne go ;

•

11) uprzatanie przez wlascicieli nieruchornosci (niezwlocznie po opadach) blota, sniegu, lodu z powierzchni
chodnik6w, a takze nieruchornosci, w tym z pcdworza, przejsc, bram itp. (przy czym za taki chodnik uznaje
sie wydzielona czesc drogi publicznej sluzaca do ruchu pieszego polozona bezposrednio przy granicy
nieruchornosci, a powinnosc nalezy realizowac w spos6b niezaklocajacy ruchu pieszych i pojazdow) oraz
posypanie piaskiem chodnika (uprzatniete bloto, snieg, 16d nalezy zlozyc na skraju chodnika, tak by mogly je
sprzatnac sluzby utrzymujace w stanie czystosci jezdnie);
12) utrzymanie w stanie czystosci pojemnik6w i miejsc gromadzenia odpadow komunalnych poprzez:
a) uprzatanie piasku z chodnika w spos6b jak wyzej;
b) uprzatanie poprzez usuwanie nawisow (sopli) z okap6w, rynien, i innych czesci nieruchornosci, realizujac
w ten sposob zapis § 2 pkt. 7 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
sierpnia 1999 r. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynk6w mieszkalnych;
1J) likwidowanie sliskosci na drogach publicznych, ulicach, placach w okresie mrozow i opad6w snieznych,
zgodnie z wymogami art. 4 pkt. 20 oraz art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 21 rnarca 1985 r. 0 drogach publicznych,
przy uzyciu piasku zmieszanego ze srodkami chemicznymi niedzialajacyml szkodliwie na tereny zieleni oraz
drzewa, zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 pazdziernika 2005 r. w sprawie
rodzaj6w i warunk6w stosowania srodkow, jakie moga bye uzywane na drogach publicznych, ulicach
i placach;
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14) usuwanie ze sci an budynkow, cgrodzen i innych obiektow, ogloszen, plakat6w, napisow, rysunk6w itp.,
umieszczonych tam bez zachowania trybu przewidzianego przepisami prawa miejscowego, jakim sa
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego;
15) oznaczenie nieruchomosci, zgodnie z trescia art. 47b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
kartograficzne, przez umieszczenie w widocznym z ulicy miejscu nurneru porzadkowego nieruchomosci oraz
zadbanie 0 ich esretyczny i czytelny VI'Yg1qd ;
16) utrzymanie czystosci na obszarach nieruchomosci lesnych;
17) utrzyrnanie row6w
i wykoszenia;

rnelioracyjnych

i odwadniajacych

przy

drogach

i torach

w stanie

drozno sci

18) utrzymanie skarp nasyp6w i wykop6w, poprowadzonych wzdluz ciagow komunikacyjnych w stanie
wykoszonym;
19) utrzymanie czystosci na przystankach, w przepustach, przejsciach itp.;
20) utrzyrnanie w stanie wolnym od zasrniecenia wod powierzchniowych i ich najblizszego otoczeni a;
21) niezwloc zne usuwanie z terenu nieruchornosci odpad6w rozbiorkowych i budowlanych, powstalych
w wyniku bud6w i rernontow lokali oraz budynkow ;
•

22) mycie pojazd6w sarnochodowych poza myjniami wylacznie w miejscach dozwolonych, a wiec:
a) na terenie nieruchornosci niesluzacej do uzytku publicznego tylko pod warunkiem, ze powstajace scieki
odprowadzane sa do kanalizacji sanilamej lub gromadzone w szczeJnych zbiornikach bezodplywowych,
w szczegolnosci scieki takie nie rnoga bye odprowadzane bezposrednio do zbiornikow wodnych lub do
ziemi,
b) na terenach sluzacych do uzytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie
oznaczonych;

23) wykonywanie drobnych napraw pojazdow samochodowych, a wiec wyrniana kol, swiec
zarowek, uzupelnianie plynow, regulacje, poza warsztatami sarnochodowyrni, na terenie
dozwolone sa tylko za zgoda wlasciciela nieruchornosci i tylko wtedy, gdy nie sa one
sasiednich nieruchornosci, apowstajace odpady sa gromadzone w spos6b umozliwiajacy
zgodnie zprzepisami ustawy;

zaplonowych,
nieruchornosci
uciazliwe dla
ich usuniecie

24) stosowanie oraz gromadzenie obornika i plynnych odchod6w zwierzecych na terenie gospodarstwa rolnego
w rniejscach spelniajacych wymogi przepisow ustawy z dnia 26 lipca 2000 r. 0 nawozach i nawozeniu ( Oz.
U. z 2000 r. Nr 81, poz. 991 z pozn. zm.);
•

25) pielegnacje i utrzyrnywanie estetycznego wygladu terenow zielonych, ogrodow, kwietnikow, klom bow,
zar6wno komunalnych, jak i bedacych wlasnoscia os6b fizycznych i prawnych;
26) umieszczenie w razie potrzeby, plakat6w, reklam, ogloszen, nekrologow na urzadzeniach do tego celu
przezriaczonych;

27) umieszczenie na terenach publicznie dostepnych, a wiec na targowiskach, pJacach zabaw itp., regulamin6w
korzystania z nich;
28) postepowanie z odpadami innyrni nit. komunalne, powstajacymi na terenie nieruchornosci w wyniku
prowadzenia dzialalnosci gospodarczej zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 27 kwietnia
200 I r. 0 odpadach (Oz. U. z 200 I r. Nr62, poz.628 z pozn. zm.);
29) stosowanie sie wlascicieli zwierzat dornowych i gospodarskich do przepis6w rozdzial6w VI
niniejszego Regulaminu ;

j

VII

30) utrzymanie czystosci na drogach i poboczach .

§ 4. Ustala si~ dla wlascicieli nieruchornosci zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zhierania
i odbierania odpad6w:
1) Pojemniki

i worki

do

prowadzenia selektywnej

zbi6rki

ma

obowiazek

zabezpieczyc

wlasciciel

nieruchornosci.
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2) Pojernniki i worki nalezy umieszczac w miejscach gromadzenia odpadow komunalnych spelniajacych
wymagania § 22 i §23 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690).
3) Prowadzic selektywna zbiorke nastepujacych frakcji odpad6w komunalnych:
a) papieru i tektury (w tym opakowania, gazety, czasopisma itd.),
b) rworzywa sztucznego,
c) szkla i odpad6w opakowaniowych ze szkla (szklo bezbarwne i kolorowe oddzielnie),

d) rnetalu,
e) opakowan wielornaterialowych,

f) popiolow na obszarach zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej i wielorodzinnej w nieruchornosciach
zamieszkalych i niezamieszkalych.

•

4) Prowadzlc selektywna zbiorke odpad6w komunalnych ulegajacych biodegradacj i, w tym odpadow
opakowaniowych ulegajacych biodegradacji, a takze odpadow zielonych z ogrodow i parkow we wszystkich
rodzajach zabudowy . Wlasciciele nieruchornosci rnoga korzystac z przydomowego kompostownika.
WlaSciciele nieruchornosci kt6rzy nie kornpostuja odpadow biodegradowalnych rnoga przekazywac je
przedsiebiorcy w workach lub we wlasnyrn zakresie dostarczaja do grninnego Punktu Selektywnego
Zbierania Odpad6w Kornunalnych (PSZOK);
5) Z odpad6w opakowaniowych posiadajacych zakretki nalezy je odkrecic; rnozna je ponownie nakrecic po
zagnieceniu, tak by zachowaly zrnniejszona objetosc.
6) Oproznione opakowania nalezy, jesli rodzaj materialu na to pozwala, trwale zgniesc przed zlozeniem do
worka.
7) Selektywnie zebrane odpady przekazywac przedsiebiorcy w workach, ktore nalezy szczelnie zarnknac.
8) Na obszarze zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej odpady zebrane selektywnie odbierane beda przez
przedsiebiorce sprzed nieruchornosci. Wlasciciel ma obowiazek w terminie okreslonym harrnonograrnem
wystawic je przed wejscie na teren nieruchornosci, chyba ze uzgodnil inaczej z przedsiebiorca,
9) Na obszarach zabudowy wielorodzinnej odpady zebrane selektywnie odbierane beda przez przedsiebiorce
z zabezpieczonych pojemnikow zlokalizowanych w bezposrednirn sasiedztwie budynk6w.
10) Wlasciciele nieruchornosci zobowiazani Set do selektywnego zbierania;
a) przeterrninowanych lek6w i chernikaliow (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itd.),
b) zuzytych baterii i akumulatorow,

•

c) zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego,
d) mebli i innych odpad6w wielkogabarytowych,
e) odpad6w budowlano - remontowych i rozbiorkowych,
f) zuzytych open,
g) odpad6w zielonych.
11) Odpady niebezpieczne wyrnienione w punkcle 10 nalezy gromadzic, a takze przygotowac do odbioru w taki
sposob, aby uniernozliwic lub ogran iczyc dostep osob trzecich . Nalezy ukladac je do work6w bezbarwnych,
przezroczystych, tak by rnozliwa byla identyfikacja ich zawartosci i we wlasnyrn zakresie przekazac do
punktow ich zbiorki wskazanych przez gmine
12) Odpady wielkogabarytowe, meble i opony wystawiac nalezy bez umieszczania ich w workach.
13) Odpady budowlano
u przedsiebiorcy.

-

rernontowe

i rozbiorkowe

nalezy

gromadzic

w pojemniku

zarnowionyrn

14) Z odpadami zielonymi postepowac jak z odpadami biodegradowalnyrni.
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§ 5. 1. Pojazdy specjalistyczne i uniwersalne do odbioru odpad6w kornunalnych mUSZq spelniac wymogi
opisane w §3 Rozporzadzenia w sprawie wyrnagan technicznych, jakie powinien spelnia c podmiot odbierajacy
odpady kornunalne od wlascicieli nieruchornosci, a ponadto:
I) pojazdy,

0

kt6rych mowa wyzej winny codz iennie wyjezdz ac z bazy czyste,

2) pojazdy odkryte do odbierania odpad6w zebranych selektywnie powinny bye przykryte siatka w taki spos6b,
aby nie powodowaly podczas transportu zanieczyszczenia i zasrniecenia terenu ,

2. Pojazdy asenizacyj ne musza spelniac wymagania niezbedne do uzyskania zezwolenia przez przedsiebiorce
w zakresie oprozniania zbiornik6w bezodplywowych i transportu nieczystosci cieklych,
3. Zanieczyszczenia powstajace w wyniku zaladunku i transportu odpad6w komunalnych oraz nieczystosci
plynnych praeownicy podmiotu uprawnione go maja obowiazek natychrniast usunac.
4. Przedsiebiorca ma obo wiazek tak zorganizowac odbior i transport odpad6w oraz oproznianie zbiornik6w
bezodplywowych, aby nie zagrazaly one bezpieczeristwu ruchu drogowego i odbywaly s i ~ wedlug tras i w
terrninach wyznaczonyeh hannonogramem;
ROZDZIAL III

•

Rodzaje i minima Ina pojernnosc pojemnik6w przeznaczonych do zbierania odpad6w komunalnych
na terenie nieruchornosci oraz na drogach publieznyeh, warunki rozmieszezenia tych pojemnik6w i ich
utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porzadkowym i technicznym.

§ 6. Okresla sie rodzaje i minimalna pojemnosc pojemnik6w przeznaczon ych do zbier ania
zrnieszanych odpad6w komunalnyeh na terenie nieruchomosci:

I) pojemniki musza spelniac wymagania Rozporzadzenia w sprawie wymagan technicznych, jakie powinien
spelniac podrniot odbierajacy cdpady komunalne od wlascicieli nieruchomos ci;
2) wlasciciel nieruchomo sci ma obowiazek posiadac pojernniki i worki przeznaczone do selektywnej zbiorki
odpadow komunalnych, moze zarnowi c je u przedsiebiorcy;
3) Ustala sie nastepujace rodzaje pojemnik6w przeznaczonych do zbieranie odpad6w komunalny ch na terenie
nieruchomosci oraz w miejscach publicznych :
a) pojemniki na odpady komunalne
Kp5 0 pojernnosci 5m 3

0

pojernnosci: 120 t, 240 I, ] .100 I oraz pojemniki Kp7 0 pojernnosci 7m 3 ,

b) pojemniki do selektywnej zbiorki odpad6w

•

0

pojernnosci od 1m? do 2m 3

4) wlasciciel nieruchomosci , na kt6rej zarnieszkuja rnieszkaricy, oblicza ieh ilosc wzaleznosci od ilosci os6b
zamieszkuj acych nieruchornosc zgodnie z wypelniona deklaracja
5) Wlasciciele zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej maja obowiazek dysponowac okolo30 litrami objetosc i
w pojernniku na jedna osobe ( jednak co najmniej jednyrn pojemnikiem 120 litr6w na kazda nieruchomosc)
przy czestotliwosci odbioru opisanejw par.ll pktl
6) Wiasciciele zabudowy wielorodzinnej maja obow iazek dysponowac okolo 30 J objetoscl w pojemniku na
osobe przy czestotliwosci odbioru opisanej w par.I 1 pkt 2
7) w wyjatkowych, uzasadnionych sytuacjach, do zbierania wiekszych anizeli przewiduje Regulamin ilosci
odpad6w komunalnych, oprocz pojernnikow rnogq bye uzywane odpow iednio oznaczone worki.
8) wlasciciele nieruchornosci, na kt6rych nie zarnieszkuja mieszkaricy, lecz odpady komunalne sa wytwarzane,
a wiec prowadzacy dzialalnosc gospcdarcza, kierujacy instytucjami oswiaty, zdrowia, zobowiazani sa
dostosowac pojemnosc pojemnikow do swych indywidua lnych potrzeb , uwzgledniajac nastepujace
normarywy dostosowane do dwutygodniowego cyklu odbioru :
a) dla budynk6w uzytecznosci publicznej, poza wymienionymi nizej - 2 I na kazdego pracownika oraz 0,5 I
na kazdego interesanta, klienta lub cdwiedzajacego:
b) dla szkoi wszelkiego typu - 2 I na kazdego ucznia, studenta i pracownika;
c) dla zlobkow i przedszkoli - 2 I na kazde dziecko i pracownika;
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•

d) dla lokali handlowych - 30
o pojemnosci ]20 I na lokal;

na kazde 10 m2 pow. calkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik

e) dla punkt6w handlowych poza lokalem - 30 I na kazdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden
pojemnik 0 pojernnosci 120 1 na kazdy punkt;
f) dla lckali gastronomicznych - 10 I na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to takze miejsc w tzw,

ogrodkach zlokal izowanych na zewnatrz lokalu, jednak co najmniej jeden pojemnik
g) dla ulicznych punktow szybkiej konsumpcj i-co najmniej jeden pojemnik

0

0

pojernnosci 120 I;

pojemnosci t 20 I;

h) dla zakladow rzernieslniczych, uslugowych i produkcyjnych w odniesieniu do pornieszczen biurowych
i socjalnych - pojemnik 0 pojernnosci ! 20 1 na kazdych ]0 pracownik6w;
i) dla domow opieki, hotel i, pensjonatow itp. - 201 na jedno lozko;

§ 7. Okresla sie rodzaje i pojemnosc pojemnik6w przeznaczonych do selektywnego zbierania
odpad6w przez wlascicieli nieruchomosc :

I) worki i pojernniki musza spelniac wymagania Rozporzadzenia w sprawie wyrnagan technicznych, Jakie
powinien spelniac podmiot odbierajqcy odpady kornunalne od wlascicieli nieruchornosci;

•

2) pojernnosc pojemnik6w Jub workow winna wynosic od 60 1do 120 J i pojernnikow od 0,5 do 2,0 m
3) szklo i opakowania szkJane bezbarwne- worek bialy
4) szklo i opakowania kolorowe nalezy zbierac do worka koloru zielonego;
5) papier i tekture (w tym opakowania, gazety, czasopisma itd.) nalezy zbierac do worka koloru niebieskiego;
6) tworzywa sztuczne biale i kolorowe oraz odpady wielornaterialowe nalezy zbierac do worka koloru zoltego;
7) drobny metal i opakowania z rnetalu nalezy zbierac do worka koloru czerwonego;
8) odpady ulegajace biodegradacj i nalezy zbierac do work6w koloru brazowego

9) popiol>- pojemnik 120 litrowy.
10) kolorystyka pojernnikow do selektywnej zbiorki ma odpowiadac kolorystyce work6w.

§ 8. Okresla

si~

rodzaje pojemnik6w przeznaczonych do zbierania odpad6w na terenach

przeznaczonych do uzytku publicznego:

l ) na chodnikach, przystankach komunikacji publicznej, w parkach:

•

a) kosze uliczne

0

pojernnosci od 10 do 60 J;

b) na przystankach kornunikacji kosze nalezy lokalizowac pod wiata, a jesli jej nie rna, to w sasiedztwie
oznaczenia przystanku ;
2) w szkolach - zestawy pojemnik6w przeznaczone do selektywnej zbiorki opakowan ze szkla bialego
i kolorowego , tworzyw sztucznych bialych i kolorowych, metali, papieru i tektury; wielornaterialowych
o pojernnosci od 1000 I do 2000 \, oznakowane kolorami takirni.jak worki przeznaczone do selektywnej
zbiorki.

§ 9. l. Organizatorzy irnprezy rnasowej sa zobowiazani do wyposazenia miejsca, na ktoryrn sie ona odbywa
w jeden pojemnik 0 pojemnosci 120 I na 20 osob uczestniczacych w imprezie oraz w szalety, przenosne w ilosci
jeden szalet na 100 os6b uczestniczacych w imprezie, jezeli czas jej trwania nie przekracza 4 godzin, jesli jest on
dluzszy, ilosci te nalezy zwiekszyc 0 50% wstosunku do podanych wyzej na kazde nastepne 4 godziny trwania
irnprezy.

2. Organizatorzy irnprezy sa zobowiazani zawrzec urnowy z przedsiebiorcarni na dostarczenie pojemnik6w
i szaletow oraz oproznienie i uprzatniecie ich.
§ 10. Ustala sie standardy utrzymania pojemnik6w i miejsc zbierania i gromadzenia odpad6w przed
ich odebraniem przez przedsiebiorce w odpowiednim stanie sanitarnym, porzadkowym i technicznym.
l ) Wlasciciele nieruchornosci rnaja obowiazek utrzyrnywac pojemniki w stanie czystosci zar6wno zewnetrznej
jak i wewnatrz;
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2) Pojemni k po jego oproznieniu nie powinien wydziel ac niepr zyjernnych zapachow;

3) Pojemnik nie powinien bye uszkodzony lub pozbawiony, np. pokrywy ;
4) Miejsca gromadzenia odpadow komunalnych winny bye zabezpieczone, dostep do nich winny rniec
wylacznie osoby majace obowiazek zbierac w nich odpady komunalne;
5) Miejsca gromadzenia odpadow nalezy utrzyrnywac w stanie czystosci ,

ROZDZIAL IV
Czestotliwosc i spos6b pozbywania sie odpadow komunalnych i nieczystosci cieklych z terenu
nieruchomosci oraz z teren6w przeznaczonych do uzytku publicznego:

§ 11. Czestotliwosc odbioru odpad6w komunalnych z terenu nieruchornosci zamieszkatych i terenow
przeznaczonych do uzytku publicznego:
I) Z obszarow zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej :
a) odpady zmieszane kornunalne - 2 razy w miesiacu od 01 maja do 30 wrzesnia ,a w pozostaly ch miesiacach
jeden raz w rniesiacu
b) zbierane selektywnie papier i tektura, sz klo biale i kolorowe, rnetale, tworzywa sztuczne, opakowania
wielornaterialowe - jeden raz w miesiacu
c) popioly - w rniesiacach od 01 pazdziernika do 30 kwietnia roku nastepnego - jeden raz w miesiqcu,
w pozostatych rniesiacach laczyc z zmieszanymi komunalnymi
d) odpady biodegradowalne - jeden raz w miesiacu
e) pozostale zbierane selektywnie - co najmniej jeden raz w roku .
2) Z obszarow zabudo wy wielorodzinnej
a) odpady zmieszane kornunalne- jeden raz w tygodniu przez caly rok
b) zbierane selektywnie (papier i tektura , szklo biale i kolorowe, metale, rworzywa sztuczne, opakowania
wielornaterialowe) - jeden raz w tygodniu przez caly rok
c) odpady biodegradowalne - 2 razy w miesiacu od 01 maja do 30 wrzesnia, a w pozostalych rnie siacach
jeden raz w miesiacu
d) pozo stale zbierane selekty w nie - co najmniej raz w roku
3) Z budynkow uzytecznosci publicznej
a) Odpady zrnieszane komunalne - co dwa tygodnie przez caly rok

b) zbierane selektywnie (papier i tektura, szklo biate i kolorowe, metale, tworzywa sztuczne, opakowania
wielomaterialowe) - jeden raz w rniesiacu przez cal)' rok
c) pozostale zbierane selekt ywnie - co najmniej jeden raz w roku.
4) Oproznianie koszy ulicznych oraz z parkow, przystank6w nastepuje dwa razyw tygodniu;

§ 12. Ustala sif nastepujace zasady w zakresie oprozniania zbiornikow bezodplywowych:
1) Oproznienie zbiornikow bezodplywowych i oczyszcza1ni przydomowych odbywa sie na podstawie
zarnowienia wlasciciela nieruchornosci , zlozonego do podmiotu uprawnionego, z kt6rym podpisal urnowe;
zarnowienie musi bye zreali zowane w okresie dw6ch dni od zlo zenia,
2) Czestotliwosc oprozniania z osad6w sciekowych zbiorriikow cczyszczalni przydomowych wynika z ich
eksp loatacj i.
J ) Wlasciciele nieruch ornosci obowiazani sa. do pozbywania s i ~ nieczystosci cieklych w spos6b systernatyczny,
niedopuszczajac do przepelnienia sie urzadzen do gromadzenia nieczy stosci cieklych , gwarantujac
zachow anie czystosci i porzadku .

4) Dopuszcza sie zmniejszenie wywozu nieczysto sci cieklych
jest ustalona na podstawie oddzielnego wodomierza

0

ilosc bezpowrotnie zuzytej wody gdy jej ilosc

§ 13. Na terenie gminy, majac na uwadze zasady utrzymania czystosci i porzqdku, zabrania sie:
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I) Spalania jakichkolwiek odpad6w komuna lnych na terenie otwartym, w pojemnikach oraz w piecach
nieprzeznaczonych do tego celu; dopuszcza silt spalanie odpadow z drewna niezawierajacych substancj i
niebezpiecznych; dopuszcza silt rowniez spalanie na wolnyrn powietrzu, suszu ogrodowego i galezi;
2) Stosowania srodkow chernicznych szkodliwych dla srcdowiska dla usuniecia sniegu i lodu;
3) Umieszczania na pniach drzew afiszy, reklam , nekrologow, ogloszen itp.;
4) Malowania, np. graffiti poza wyznaczonymi do tego celu scianami;
5) Wyprowadzania ps6w na tereny przeznaczone dla zabaw dzieci i uprawiania sportu;
6) Zakopywania odpad6w oraz padlych zwierzat;
7) Indywidualnego wywozenia i wysypywania odpadow stalych oraz oprozniania zbiornikow bezodplywowych
przez wlascicieli nieruchornosci:
8) Wylewania nieczystosci cieklych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi;
9) Wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpad6w, nieczystosci cieklych i w6d
opadowych splywajacych z powierzchni dachow, podjazd6w itp.;
10) Zajrnowania pasa drogowego (chodniki, pobocza, jezdnie, rowy przydrozne) w celu sktadowania odpad6w
lub rnaterialow budowlanych bez uzyskania wymaganej zgody zarzadcy drogi zgodnie z przepisami ustawy
z dn. 21 marca 1985 r. 0 drogach publicznych( Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z pozn. zrn.);
I J) Dokonywania zmian naturalnego uksztaltowania terenu w spos6b niezgodny z przepisami ustawy z dnia 27
kwietnia 200 I r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, pOZ. 627 z pozn. zm.).
ROZDZIALV
Wymagania wynikajqce z krajowego i wojew6dzkiego planu gospodarki odpadami
§ 14. l. Wlasciciele nieruchomosci zobowiazani sa podejmowac dzialania zm ierzajace do zmniejszenia ilosci
wytwarzanych odpad6w w szczegolnosci poprzez:
1) unikanie uzywania prcduktow nie nadajacych silt do recyklingu i kornpostowania, w szczegolnosci
jednorazowych pieluch, papierowych i plastikowych talerzy i sztuccow, fo!ii sniadaniowej, alurniniowej,
jednorazowych butelek i karton6w na napoje,
2) kupowanie produktow zapakowanych w minirnalna ilosc opakowan,
3) kupowanie produkt6w w koncentratach,
4) kupowanie produktow w opakowaniach zwrotnych,
5) ponowne wykorzystanie i wydluzanie okresu uzywalnosci przedmiotow takich jak:
•

a) baterie - zaleca sie kupowanie akumulatork6w nadajac ych sie do ponownego naladowania,
b) torby plastikowe na zakupy - zaleca sie stosowanie toreb pl6ciennych badz papierowych przeznaczonych
do wielokrotnego uzytku,
c) dlugopisy - zaleca sie stosowanie wymiennych wkladow.
2. Grnina zobowiazuje sie podejrnowac dzialania rnajace na celu:
I) zwiekszenie poziornu wiedzy rnieszkancow gminy w zakresie selektywnej zbiorki odpad6w komunalnych,
2) prornocje minimalizacji powstawania odpadow i ich preselekcji w gospodarstwach domowych,
3) upowszechn ienie nowego systemu gospodarki odpadarni komunalnym i.
ROZDZIAL VI
Obowiazki os6b utrzyrnujacych zwierzeta domowe, majace na celu ochrone przed zagrozeniem
lub uciazliwoscia dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem teren6w przeznaczonych do wsp61nego
uzytku
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§ 15. I. Wlasciciele lub opiekunowie zwierzat domowych sa zobowiazani do sprawowania wlasciwej opieki
nad tymi zwierzetarni, w tym w szczegolnosci nie pozoslawiania ich bez dozoru, jezeli zwier ze nie znajduje sie
w pomieszczeniu zarnknietym lub na terenie ogrodzonym w sposob uniernozliwiajacy samodzielne wydostanie
sie z niego.
2. Wlasciciele lub opiekunowie zwierzat domowych sa zobowiazani do utrzymania tych zwierzat w spos6b
nie srwarzajacy uciazliwosci (halas, odory) dla osob znajdujacych sie W sasiednich lokalach lub
nieruchornosciach.
3. Utrzyrnujacy gady, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub uzytkowych zobowiazani sa zabezpieczyc
je przed wydostaniern sic z pomieszczenia.

4. Wlasciciel nieruchornosci rna obowiazek oznakowania tabliczka ostrzegawcza bramy lub furtki wejsciowej
na terenie ogrodzonej posesji na ktorej utrzyrnywane jest zwierze mogace stanowic zagrozenie dla zdrowia lub
zycia ludzi.
5. Na terenach uzytku publicznego psy mega bye wyprowadzane tylko na smyczy, natomiast psy nalezace do
rasy psow niebezpiecznych mega bye wyprowadzane tylko na srnyczy i w kagancu .

6. Zabronione jest:

e

I) wpuszczanie psow i kotow do piaskownic i na place zabaw dla dzieci,
psow do sklepow, zaklad6w produkcji spozywczej, zakladow uslugowych, lokali
gastronomicznych, aptek, szpitali, obiektow uzytecznosci public znej oraz innych obiektow, ktorych
adrninistracje wprowadzily ten zakaz (z wyjatkiem ps6w przewodnikow osob niewidomych) .

2) wprowadzanie

7. Osoby utrzymujace zwierzeta domowe zobowiazane sa do usuwania zanieczyszczeri spowodowanych
przez te zwierzeta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspolnego uzytku,
w szc zegolnosci z terenu ulic, chodnik6w, parkow, skwerow, zielencow, plac6w zabaw.
ROZDZIAL VII
Wymagania utrzymywania zwierzat gospodarskich na terenach wylaczonych z produkcji rolniczej

§ 16. J. Na terenie gminy zabrania sie chowu zwierzat gospodarskich z wylaczeniem:
I) istniejacych gospodarstw rolnych, w rozumieniu ustawy z dnia 15 Jistopada 1984 roku 0 pcdatku rolnym (
Oz. U. z 2006 r. Nr 136, pOZ. 969 z p6in. zrn.) oraz dzialow specjalnych produkcji rolnej, w rozurnieniu
ustawy z dnia 26 lipca 199I roku 0 podatku dochodowym od osob fizycznych (Oz . U. z 2012 r. pOZ. 361
z pozn. zm.),

•

2) przydomowego chowu drobiu, pszczol oraz krolikow i innych zwierzat futerkowych - wylacznie na
dzialkach zabudowanych budynkami jednorodzinnymi.
2. Na terenach wylaczonych z produkcji rolnej zwierzeta gospodarskie rnoga bye utrzymywane na
prywatnych posesjachjedynie dla potrzeb wlasnego gospodarstwa domowego.
3. Utrzyrnujacy zwierzeta gospodarskie jest zobowiazany:
I) nie powodowac wobec os6b trzecich uciazliwosci ,

W

szczegolnosci halasu, odorow,

2) zabezpieczyc nieruchornosc przed rnozliwo scia opuszczeniajej przez zwierzeta gospodarskie,
3) usuwac odchody zwierzece, resztki karmy Jub sciolki pozostawione na ulicach , placach i innych miejscach
publicznych .
ROZDZIAL VIII
Obszary podlegajace obowlazkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 17. l. Wlasciciele nieruchornosci wielorodzinnej zobowiazani sa. do wykonania deratyzacji na terenie
nieruchomosci co najmniej raz w roku.
2. Obowiazek ten w odniesieniu do wlascicieli budynkow jednorodzinnych i budynk6w zabudowy
zagrcdowej moze bye realizowany w zaleznosci od potrzeb.
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J . W przypadku wystapienia gryzoni stwarzajacych zagrozenie sanitarne Burmistrz okresli, w uzgodnieniu
z panstwowym powiatowym inspektorem sanitarnyrn, w formie zarzadzenia obszary podlegajace deratyzacji
i terminy jej przeprowadzenia

4. Calkowity koszt przeprowadzenia deratyzacji ponosi wlasciciel nieruchornosci,

Przewodniczaca Rady Gminy
i Miasta w Drzewicy

JfrJ.wJt:J~\ V-

Maria Teresa~akowska
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