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UCHWAŁA NR XLVI/275/21
RADY GMINY ŚWIESZYNO
z dnia 25 listopada 2021 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świeszyno

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Koszalinie, uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świeszyno” w brzmieniu
określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała nr LV/325/18 Rady Gminy Świeszyno z dnia 25 października 2018 r. w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świeszyno (Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 5493 oraz
z 2020 r. poz. 3444).
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Koryga
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Załącznik do uchwały Nr XLVI/275/21
Rady Gminy Świeszyno
z dnia 25 listopada 2021 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE GMINY ŚWIESZYNO

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§ 1.
Ilekroć w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świeszyno
(zwanym dalej „Regulaminem”) jest mowa o:
1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Świeszyno,
2) PSZOK - należy przez to rozumieć Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych zorganizowany przez Gminę,
3) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888 z pozn.zm),
4) Właścicielach nieruchomości – należy przez to rozumieć właścicieli nieruchomości
w rozumieniu Ustawy.
ROZDZIAŁ II
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie
nieruchomości
§ 2.
1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie
nieruchomości poprzez:
1) przekazywanie wytworzonych odpadów komunalnych uprawnionym podmiotom
wpisanym do rejestru działalności regulowanej lub w PSZOK,
2) wyznaczenie miejsca na pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych.
2. Każda nieruchomość, na której powstają odpady komunalne, jest miejscem
prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w zakresie
objętym niniejszym Regulaminem.
3. Ustala się następujące wymagania w zakresie selektywnego zbierania i odbierania
odpadów komunalnych:
1) określa się zbieranie w sposób selektywny następujących odpadów komunalnych:
a) papier i tektura,
b) metale,
c) tworzywa sztuczne,
d) szkło,
e) bioodpady,
f) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
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odpady niebezpieczne,
przeterminowane leki,
chemikalia,
odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych
w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowanie 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,
odpady tekstyliów i odzieży.

2) odpady komunalne, pozostałe po wydzieleniu frakcji wymienionych w punkcie 1,
stanowią niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
3) odpady, o których mowa w punkcie 1, należy zbierać od chwili ich powstania oraz
pozbywać się w sposób oraz w częstotliwościach określonych w Regulaminie.
4) Odpady o których mowa w ust. 3 punkt 1) z wyłączeniem wymienionych w
podpunkcie f – p należy zbierać w workach lub pojemnikach określonych w rozdziale
III.
4. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 3 punkt 1), które zostały wytworzone
w gospodarstwie domowym, mogą być dostarczane przez mieszkańców do PSZOK,
przez cały rok, w dniach i godzinach funkcjonowania PSZOK, z uwzględnieniem
limitów przyjmowania odpadów komunalnych.
5. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do gromadzenia błota, śniegu, lodu i
innych zanieczyszczeń w sposób, który nie spowoduje zakłóceń w ruchu pieszym i
kołowym.
1) Gromadzenie śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń nie może powodować
uszkodzeń roślinności w szczególności drzew i krzewów.
2) Właściciel nieruchomości położonej wzdłuż chodnika zobowiązany jest do
odgarnięcia
z tego chodnika błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń. W przypadku gdy
na chodniku dopuszczone jest parkowanie pojazdów samochodowych
właściciel nieruchomości zwolniony jest z tego obowiązku.
3) Właściciel nieruchomości ma obowiązek posypać lód i śnieg niemożliwy do
usunięcia i zalegający na chodniku na części położonej wzdłuż nieruchomości
służącej do użytku publicznego, piaskiem lub innym stosownym środkiem, w
celu zlikwidowania jego śliskości.
6. W stosunku do właścicieli nieruchomości w zakresie mycia i naprawy pojazdów
samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi ustala się następujące
wymagania:
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1) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie na
własnej nieruchomości, przy użyciu wody, bez dodatku preparatów i substancji
chemicznych pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane będą do kanalizacji
sanitarnej lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami
ustawy, w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do
zbiorników wodnych lub do ziemi.
2) mycie pojazdów na własnej nieruchomości może być dokonywane wyłącznie w
części obejmującej nadwozie samochodu.
3) naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może
odbywać się wyłącznie w zakresie obejmującym drobne naprawy własnych
samochodów oraz pod warunkiem:
1) niepowodowania negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym emisji hałasu
lub spalin;
2) gromadzenia powstających odpadów z naprawy w pojemnikach do tego
przeznaczonych;
3) zabezpieczenia przed przedostawaniem się płynów samochodowych do
środowiska.

ROZDZIAŁ III
Rodzaje i minimalne pojemności worków i pojemników, przeznaczonych do
zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach
przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach publicznych, warunki
ich rozmieszczania i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym

§ 3.
1. W celu realizacji obowiązku zbierania odpadów komunalnych z nieruchomości
zlokalizowanych na terenie Gminy Świeszyno należy stosować następujące worki
lub pojemniki:
1) worki o pojemności co najmniej 60 litrów wykonane z folii polietylenowych o
grubości dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów, uniemożliwiającej
rozerwanie się worka, według norm zatwierdzonych przez Polski Komitet
Normalizacyjny dla worków do gromadzenia odpadów komunalnych;
2) pojemniki o pojemności co najmniej 80 litrów wykonane z tworzywa sztucznego
lub metalu, posiadające konstrukcję umożliwiającą ich opróżnianie
mechanizmem załadowczym pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów,
według norm zatwierdzonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dla
pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych;
3) kontenery o pojemności co najmniej 3 m³;
4) kosze uliczne o pojemności co najmniej 35 litrów.
2. Dla potrzeb zbiórki odpadów stosuje się następujące oznakowania worków/
pojemników o których mowa w ust. 1:
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1) worki/pojemniki koloru zielonego oznaczone napisem „Szkło” - przeznaczone
do zbierania opakowań ze szkła białego i kolorowego;
2) worki/pojemniki koloru żółtego oznaczone napisem „Metale i tworzywa
sztuczne” - przeznaczone do zbierania tworzyw sztucznych, metali i opakowań
wielomateriałowych;
3) worki/pojemniki koloru niebieskiego oznaczone napisem „Papier” –
przeznaczone do zbierania papieru i tektury (w tym opakowań);
4)
worki/pojemniki koloru brązowego oznaczone napisem „BIO” –
przeznaczone do zbierania odpadów ulegających biodegradacji, odpadów
zielonych.
5) worki/pojemniki koloru czarnego, oznaczone napisem „odpady zmieszane”,
przeznaczone do zbierania komunalnych odpadów zmieszanych.
3. W przypadku stosowania pojemników przeznaczonych do zbierania komunalnych
odpadów pojemniki powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb
właściciela, i mieć pojemność, co najmniej:
1) na każdego mieszkańca nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy:
a) 20 litrów - dla odpadów zmieszanych;
b) 8 litrów - dla opakowań ze szkła;
c) 15 litrów - dla tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych;
d) 15 litrów - dla papieru i tektury (w tym opakowań);
e) 2 litrów - dla odpadów ulegających biodegradacji.
2) na każdego ucznia, dziecko i pracownika w szkołach (wszelkiego typu),
przedszkolach i żłobkach:
a) 0,75 litra - dla odpadów zmieszanych;
b) 0,15 litra - dla opakowań ze szkła;
c) 0,3 litra - dla tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych;
d) 0,3 litra - dla papieru i tektury (w tym opakowań);
e) 0,2 litra - dla odpadów ulegających biodegradacji;
3) na każdego pracownika w budynkach użyteczności publicznej:
a) 0,75 litra - dla odpadów zmieszanych;
b) 0,15 litra - dla opakowań ze szkła;
c) 0,3 litra - dla tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych;
d) 0,3 litra - dla papieru i tektury (w tym opakowań);
e) 0,2 litra - dla odpadów ulegających biodegradacji;
4) na każde 10 m2 powierzchni użytkowej lokalu handlowego:
a) 12,5 litra - dla odpadów zmieszanych, jednak co najmniej jeden pojemnik o
pojemności 80 litrów na lokal;
b) 2,5 litra - dla opakowań ze szkła;
c) 5 litrów - dla tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych;
d) 5 litrów - dla papieru i tektury (w tym opakowań);
e) 0,2 litra - dla odpadów ulegających biodegradacji;
5) na jedno miejsce konsumpcyjne lokalu gastronomicznego:
a) 5 litrów - dla odpadów zmieszanych, jednak, co najmniej jeden pojemnik o
pojemności 80 litrów na lokal;
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b) 1 litra - dla opakowań ze szkła;
c) 2 litrów - dla tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych;
d) 2 litrów - dla papieru i tektury (w tym opakowań);
e) 20 litrów - dla odpadów ulegających biodegradacji, jednak co najmniej jeden
pojemnik o pojemności 80 litrów na lokal;
6) na uliczny punkt gastronomiczny i punkt handlu poza lokalem:
a) 40 litrów - dla odpadów zmieszanych, jednak co najmniej jeden pojemnik o
pojemności 80 litrów;
b) 8 litrów - dla opakowań ze szkła;
c) 16 litrów - dla tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych;
d) 15 litrów - dla papieru i tektury (w tym opakowań);
e) 40 litrów - dla odpadów ulegających biodegradacji;
7) na każdego pracownika zakładu rzemieślniczego, usługowego, produkcyjnego,
biura, magazynu, hurtowni, pracowni, gabinetu:
a) 1,25 litra - dla odpadów zmieszanych, jednak co najmniej jeden pojemnik o
pojemności 80 litrów;
b) 0,25 litra - dla opakowań ze szkła;
c) 0,5 litra - dla tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych;
d) 0,5 litra - dla papieru i tektury (w tym opakowań);
e) 0,2 litra - dla odpadów ulegających biodegradacji;
8) na jedno łóżko w domach opieki, hotelach, pensjonatach oraz innych
nieruchomościach o podobnej funkcji:
a) 5 litrów - dla odpadów zmieszanych;
b) 1 litra - dla opakowań ze szkła;
c) 2 litrów - dla tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych;
d) 2 litrów - dla papieru i tektury (w tym opakowań);
e) 2 litrów - dla odpadów ulegających biodegradacji;
9) na każdą działkę w rodzinnych ogrodach działkowych:
1. w okresie od 1 kwietnia do 31 października każdego roku:
a) 5 litrów - dla odpadów zmieszanych,
b) 1 litra - dla opakowań ze szkła,
c) 2 litrów - dla tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych,
d) 2 litrów - dla papieru i tektury (w tym opakowań),
e) 4 litrów - dla odpadów ulegających biodegradacji;
2. w okresie od 1 listopada do 31 marca każdego roku:
a) 0,5 litra - dla odpadów zmieszanych,
b) 0,1 litra - dla opakowań ze szkła,1
c) 0,2 litra - dla tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych,
d) 0,2 litra - dla papieru i tektury (w tym opakowań),
e) 1 litra - dla odpadów ulegających biodegradacji.
10) W przypadku nieruchomości, na której organizowana jest impreza plenerowa przez
właściciela nieruchomości ustala się, że nieruchomość powinna być wyposażona w
pojemnik o pojemności nie mniejszej niż 120 l na każde 60 osób uczestniczących w
imprezie, jeżeli czas jej trwania nie przekracza 4 godzin. Jeśli czas trwania jest dłuższy
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– wielkość pojemności należy zwiększyć o 50 % w stosunku do podanej wyżej, na
każde następne 4 godziny trwania imprezy.
11) miejsca publiczne:
1. Miejsca publiczne takie jak drogi publiczne, ciągi handlowo-usługowe,
przystanki komunikacji, parki są obowiązkowo wyposażone w kosze uliczne
przez właścicieli nieruchomości, zarządców dróg lub przedsiębiorców
użytkujących tereny komunikacji publicznej.
2. Pojemniki oraz kontenery na odpady powinny być wyposażone w klapy do
ich zamykania oraz winny być ustawione w miejscach niestanowiących
utrudnienia dla sąsiadów, mieszkańców oraz użytkowników dróg.
3. Kosze uliczne powinny być usytuowane w ciągu dróg o dużym natężeniu
ruchu pieszego.
4. Na przystankach komunikacji miejskiej kosze powinny być zlokalizowane
pod wiatą, a jeśli nie ma takiej możliwości to w sąsiedztwie oznaczenia
przystanku.
5. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymywanie we właściwym stanie
sanitarnym, technicznym i porządkowym urządzeń przeznaczonych do
zbierania odpadów komunalnych poprzez:
1) gromadzenie określonych rodzajów odpadów wyłącznie w urządzeniach
przeznaczonych do danego rodzaju odpadów, oznaczonych odpowiednim
kolorem i opisem;
2)
gromadzenie odpadów w urządzeniach w ilości niepowodującej ich
wypadania i przeciążania;
3) ich mycie i dezynfekcję;
4) zamykanie urządzeń wyposażonych w mechanizm zamykający w sposób
zabezpieczający przed przedostawaniem się do ich wnętrza wód opadowych.

§ 4.
Określa się następujące warunki rozmieszczania worków oraz pojemników na odpady:
1. Odpady komunalne mogą być gromadzone w workach i pojemnikach.
2. W przypadku, gdy nie jest możliwe ustawienie worków i pojemników na własnej
nieruchomości, należy zapewnić ich ustawienie na nieruchomości położonej w bliskim
sąsiedztwie, za zgodą właściciela tej nieruchomości.
3. Worki i pojemniki na odpady komunalne, o których mowa w ust. 1, powinny być
rozmieszczone na terenie nieruchomości w taki sposób, aby umożliwić dojazd
pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów i dostęp pracowników przedsiębiorcy
odbierającego odpady.
4. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymywanie worków i pojemników w
odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym poprzez:
1) gromadzenie określonych rodzajów odpadów wyłącznie w workach i
pojemnikach przeznaczonych dla danego typu odpadów oznakowanych
właściwym kolorem i informacją o rodzaju odpadów;
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2) gromadzenie odpadów w worku lub pojemniku w ilości niepowodującej ich
wypadanie i przeciążanie pojemnika;
3) nieumieszczanie w workach i pojemnikach odpadów powodujących ich
niszczenie, w szczególności gorącego popiołu i żużlu, szlamów, substancji
toksycznych, żrących i wybuchowych;
4) mycie i dezynfekcję pojemników;

§ 5.
Określa się następujące wymagania w zakresie utrzymania w odpowiednim stanie
sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów:
1) miejsca gromadzenia odpadów powinny być utrzymane w sposób zapobiegający
przenikaniu do ziemi i wód zanieczyszczeń pochodzących z odpadów umieszczonych
w workach i pojemnikach, powinny posiadać utwardzoną i równą powierzchnię,
uniemożliwiającą przenikanie zanieczyszczeń do gruntu.

ROZDZIAŁ IV
Częstotliwości i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości
ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku
publicznego.
§ 6.
1. Dla nieruchomości zamieszkanych określa się pozbywanie odpadów komunalnych
w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie
nieruchomości.
2. Przed odbiorem odpadów komunalnych, zgodnie z harmonogramem, należy
udostępnić worki i pojemniki w sposób pozwalający na swobodny do nich dostęp w
celu ich odbioru, bez konieczności pokonywania przeszkód w postaci zamknięć lub
ogrodzeń.
3. Ustala się następującą częstotliwość i sposób odbierania odpadów komunalnych:
1) odpady komunalne zmieszane:
a) zabudowa jednorodzinna – odbierane będą nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
b) zabudowa wielorodzinna – odbierane będą w okresie od 1 kwietnia do 31
października jeden raz na tydzień a w terminie od 1 listopada do 31 marca jeden raz
na dwa tygodnie;
2) papier:
a) zabudowa jednorodzinna – odbierane będą nie rzadziej niż raz na miesiąc,
b) zabudowa wielorodzinna – odbierane będą nie rzadziej niż raz na miesiąc;
3) tworzywa sztuczne, metale i odpady opakowaniowe wielomateriałowe:
a) zabudowa jednorodzinna – odbierane będą nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
b) zabudowa wielorodzinna – odbierane będą nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;
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4) szkło:
a) zabudowa jednorodzinna – odbierane będą nie rzadziej niż raz miesiąc,
b) zabudowa wielorodzinna – odbierane będą nie rzadziej niż raz na miesiąc;
5) bioodpady odbierane będą:
a) zabudowa jednorodzinna: odbierane będą nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w
ilości do 5 worków z terenu jednej nieruchomości
b) zabudowa wielorodzinna: odbierane będą w okresie od 1 kwietnia do 31
października jeden raz na tydzień a w terminie od 1 listopada do 31 marca jeden raz
na dwa tygodnie
6) meble i inne odpady wielkogabarytowe – wystawione przed ogrodzenie terenu
nieruchomości odbierane będą minimum raz w roku
7) przeterminowane leki – pozostawia się w odpowiednio oznaczonych pojemnikach,
ustawionych w aptekach, placówkach ochrony zdrowia oraz w PSZOK;
8) chemikalia – pozostawia się w odpowiednio oznaczonych pojemnikach ustawionych
w PSZOK;
9) odpady niebezpieczne - pozostawia się w odpowiednio oznaczonych pojemnikach
ustawionych w PSZOK;
11) zużyte opony – pozostawia się w PSZOK;
12) zużyte baterie i akumulatory – pozostawia się w odpowiednio oznaczonych
pojemnikach, ustawionych w budynku Urzędu Gminy Świeszyno oraz w PSZOK;
13) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne – pozostawia się
w odpowiednio oznaczonych pojemnikach ustawionych w PSZOK;
14) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwach
domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji
i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł
i strzykawek – pozostawia się w odpowiednio oznaczonych pojemnikach ustawionych
w PSZOK;
15) tekstylia i odzież pozostawia się w odpowiednio oznaczonych pojemnikach
ustawionych w PSZOK;
16) choinki – wystawione przed ogrodzenie terenu nieruchomości odbierane będą raz
w roku, w okresie poświątecznym, wg harmonogramu.
4. Z terenów przeznaczonych do użytku publicznego odpady komunalne powinny
być usuwane co najmniej jeden raz na dwa tygodnie.
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§ 7.
Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, pozbywają się z
terenu nieruchomości odpadów komunalnych w następujący sposób:
1. odpadów komunalnych zmieszanych - poprzez gromadzenie odpadów w
workach lub pojemnikach i przekazywanie przedsiębiorcy, z którym gmina
zawarła umowę na odbieranie i zagospodarowanie odpadów;
2. odpadów selektywnie zebranych w postaci opakowań ze szkła, papieru i tektury
(w tym opakowań), tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań
wielomateriałowych - poprzez gromadzenie odpadów w workach lub
pojemnikach w sposób określony w § 2 i przekazanie przedsiębiorcy, z którym
gmina zawarła umowę na odbieranie i zagospodarowanie odpadów lub poprzez
przekazanie do PSZOK;
3. mebli i innych odpadów wielkogabarytowych poprzez wystawianie w zabudowie
wielorodzinnej przy osłonie śmietnikowej lub w miejscu służącym do zbierania
odpadów, a w zabudowie jednorodzinnej przed nieruchomością w terminach
ustalonych w udostępnionym harmonogramie, a poza harmonogramem poprzez przekazanie do PSZOK;
4. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - poprzez przekazanie do
PSZOK lub punktów zbierania zorganizowanych przez sprzedawców tego
sprzętu na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;
5. zużytych baterii i akumulatorów - poprzez przekazanie do PSZOK, a w
przypadku baterii również do oznaczonych pojemników znajdujących się w
Urzędzie Gminy w Świeszynie;
6. przeterminowanych leków - poprzez przekazanie do PSZOK lub do
oznaczonych pojemników ustawionych w aptekach;
7. chemikaliów, w tym środków ochrony roślin - poprzez przekazanie do PSZOK;
8. odpadów budowlanych i rozbiórkowych - poprzez gromadzenie w osobnych
kontenerach lub workach przeznaczonych do tego rodzaju odpadów i
przekazanie na warunkach określonych w odrębnej umowie przedsiębiorcy
prowadzącemu działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych,
wpisanemu do rejestru działalności regulowanej albo nieodpłatne przekazanie
do PSZOK;
9. odpadów zielonych:
a) poprzez poddanie kompostowaniu na potrzeby własne na terenie
nieruchomości, na której powstały, jeżeli nie powoduje to uciążliwości dla
użytkowników sąsiednich nieruchomości,
b) poprzez gromadzenie odpadów w workach i pojemnikach w sposób
określony w § 3 w ilości do 5 worków z terenu jednej nieruchomości i
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przekazanie przedsiębiorcy, z którym gmina zawarła umowę na odbiór i
zagospodarowanie odpadów,
c) poprzez przekazanie do punktu PSZOK,
d) nie dopuszcza się spalania zgromadzonych pozostałości roślinnych poza
instalacjami i urządzeniami do tego przeznaczonych.
§8
Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne,
przekazują odpady przedsiębiorcy, z którym mają zawartą umowę na odbieranie
odpadów komunalnych:
1. odpady zmieszane z częstotliwością określoną w § 6 , punkt 4;
2. odpady zebrane selektywnie z częstotliwością ustaloną w umowie.
§9
1. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe
przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych, zobowiązani są do
zapewnienia systematycznego usuwania nieczystości ciekłych ze zbiorników
bezodpływowych oraz niedopuszczenia do ich przepełnienia i wylewania.
2. Właściciele nieruchomości wyposażonych w przydomowe oczyszczalnie,
zobowiązani są do zapewnienia systematycznego opróżniania osadnika,
zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków.
3. Opróżnianie przenośnych toalet ustawionych w miejscach publicznych winno
się odbywać systematycznie – nie rzadziej niż raz w miesiącu.
ROZDZIAŁ V
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 10.
Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami:
1) zmniejszenie masy powstających odpadów, a także zmniejszenie udziału
zmieszanych
odpadów komunalnych w całym strumieniu zbieranych odpadów (zwiększenie udziału
odpadów zbieranych selektywnie);
2) promowanie przez Gminę indywidualnego zagospodarowywania odpadów
ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów we własnym
zakresie poprzez np. kompostowanie w kompostownikach przydomowych;
3) organizowanie i prowadzenie przez Gminę działań informacyjno-edukacyjnych
w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.
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ROZDZIAŁ VI
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę
przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem
terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 11.
Osoby utrzymujące zwierzęta domowe obowiązane są do:
1) Utrzymywania zwierząt w sposób niepowodujący uciążliwości dla osób
znajdujących się w sąsiednich lokalach lub nieruchomościach, w tym hałasu,
nieprzyjemnej woni, roznoszenia pasożytów, insektów itp.,
2) zabezpieczenia nieruchomości, na których utrzymywane są zwierzęta, a także
lokali, w których zwierzęta przebywają, w sposób uniemożliwiający
niekontrolowane wydostanie się zwierzęcia na tereny przeznaczone do
wspólnego użytku,
3) zapewnienia właściwej opieki nad zwierzętami w celu niedopuszczenia do
zagrożeń życia, zniszczeń i zanieczyszczeń terenów przeznaczonych do
wspólnego użytku,
4) niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta w
miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego
użytku, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach,
terenach zielonych itp.
§ 12.
1. Właściciel nieruchomości ma obowiązek oznakowania tabliczką ostrzegawczą
bramy lub furtki wejściowej na teren ogrodzonej posesji, jeśli utrzymywane
zwierzę może stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego.
2. Na tereny przeznaczone do wspólnego użytku psy należy wyprowadzać na
uwięzi, a psy uznane za agresywne lub zachowujące się w sposób agresywny
– także w kagańcu.
3. Wymóg wyprowadzania psa na smyczy nie dotyczy psów znajdujących się na
terenach prywatnych, ogrodzonych, pod warunkiem, że ogrodzenie
uniemożliwia samowolne wydostanie się zwierzęcia.
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ROZDZIAŁ VII
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z
produkcji rolniczej, w tym także zakaz ich utrzymywania na określonych
obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach
§ 13.
1. Dopuszcza się utrzymanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z
produkcji rolnej w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej pod warunkiem, że
utrzymywanie zwierząt gospodarskich nie powoduje uciążliwości, w tym
zapachowych, dla użytkowników nieruchomości sąsiednich oraz spełnione są
wymogi sanitarne, budowlane, ochrony środowiska i ochrony zwierząt,
określone odrębnymi przepisami, w szczególności:
1) zapewnione są zwierzętom gospodarskim odpowiednie pomieszczenia
właściwe dla danego gatunku zwierząt;
2) wybiegi dla zwierząt gospodarskich zabezpieczone są
uniemożliwiający wydostanie się zwierząt poza obręb wybiegu;

w

sposób

3) utrzymywanie zwierząt gospodarskich poprzez przestrzeganie przepisów
sanitarno-epidemiologicznych;
4) zapewnione są odpowiednie budowle i urządzenia do gromadzenia i usuwania
nieczystości wytwarzanych przez zwierzęta gospodarskie w sposób
niepowodujący zanieczyszczenia terenu oraz wód powierzchniowych i
podziemnych.
2. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z
produkcji
rolniczej,
przeznaczonych
w
miejscowych
planach
zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe
jednorodzinne, wielorodzinne, a także na terenach przemysłowych i ogrodach
działkowych.
3. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej dopuszcza się
utrzymywanie zwierząt gospodarskich, jeśli nie będzie powodowało
uciążliwości, w szczególności zapachowych, hałasu dla współużytkowników
oraz użytkowników nieruchomości sąsiednich oraz pod następującymi
warunkami:
1) zapewnienia zwierzętom gospodarskim odpowiednich pomieszczeń,
właściwych dla danego gatunku zwierząt,
2) zapewnienia odpowiednich budowli i urządzeń do gromadzenia i usuwania
wytwarzanych przez zwierzęta gospodarskie odpadów i nieczystości zgodnie
z obowiązującymi przepisami, w sposób niepowodujący zanieczyszczeń terenu
nieruchomości, jak również wód powierzchniowych i podziemnych.
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Rozdział VIII
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej
przeprowadzania
§ 16.
1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają:
1) obiekty użyteczności publicznej i obsługi ludności, obiekty gospodarcze,
budynki zamieszkania zbiorowego oraz budynki wielolokalowe;
2) zabudowane miejsca na pojemniki i kontenery służące do gromadzenia
odpadów komunalnych;
3) pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich;
4) targowiska miejskie;
5) szalety publiczne.
2. Ustala się następujący termin deratyzacji: w okresie jesiennym od 1 do 30 września
każdego roku.
3. W przypadku pojawienia się gryzoni deratyzację należy wykonać niezwłocznie, nie
później niż w przeciągu 72 godzin.

