
 

 

UCHWAŁA NR XXII/198/12 

RADY MIEJSKIEJ W NOWOGARDZIE 

z dnia 28 grudnia 2012 r. 

w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowogard  

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 

poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, 

z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, 

poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457,z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 

poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 

157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, 

Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 4 ustawy 

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i poz. 951) 

- Rada Miejska w Nowogardzie, uchwala co następuje:  

§ 1. Przyjmuje regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowogard stanowiący 

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego.  

 

 Przewodniczący Rady  

 

 

Antoni Bielida 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 21 lutego 2013 r.

Poz. 926



Załącznik do Uchwały Nr XXII/198/12 

Rady Miejskiej w Nowogardzie 

z dnia 28 grudnia 2012 r. 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowogard  

Rozdział 1 
Postanowienia ogólne  

§ 1. 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy zwany dalej „Regulaminem", określa 

szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.  

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:  

1) chodniku - rozumie się przez to chodnik w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach, (Dz. U. poz. 321, i poz. 951) czyli wydzieloną część drogi publicznej służącą do 

ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości;  

2) drodze publicznej - rozumie się przez to drogę publiczną w rozumieniu art. 1 w zw. z art. 4 pkt. 2 ustawy 

z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, ze zm.);  

3) miejscu zamieszkania - rozumie się przez to miejsce zamieszkania w rozumieniu art. 2 lit. d rozporządzenia 

WE Parlamentu Europejskiego i Rady nr 763/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie spisów powszechnych 

ludności i mieszkań (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, s. 14), czyli miejsce, w którym dana osoba zazwyczaj 

spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych 

z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub 

pielgrzymkami religijnymi;  

(rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 6 lutego 2013 r., znak: NK.3.4131.104.2013.SA Wojewoda 

Zachodniopomorski stwierdził nieważność § 1 ust. 2 pkt 3 załącznika Nr 1 do  uchwały) 

4) nieruchomości - rozumie się przez to nieruchomość w rozumieniu art. 46 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, ze zm.11);  

5) odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady komunalne w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt. 4 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2010 Nr 185, poz. 1243 ze zm.), czyli odpady powstające 

w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady 

niezawierające odpadów niebezpiecznych, pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu 

na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych;  

6) odpadach ulegających biodegradacji - rozumie się przez to odpady ulegające biodegradacji w rozumieniu 

art. 3 ust. 3 pkt. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2010 Nr 185, poz. 1243 ze zm.), 

czyli odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów;  

7) odpadach zielonych - rozumie się przez to odpady zielone w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt. 8b ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 Nr 185, poz. 1243 ze zm.), a więc stanowiące części roślin 

odpady komunalne pochodzące z pielęgnacji ogrodów terenów zieleni, z wyjątkiem odpadów 

pochodzących z czyszczenia ulic i placów;  

8) opakowaniach wielomateriałowych - rozumie się przez to opakowania wielomateriałowe w rozumieniu art. 

2 pkt. 7a ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania 

niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 ze zm.), 

a więc opakowania wykonane, co najmniej z dwóch różnych materiałów, tak że nie można ich rozdzielić 

w sposób ręczny lub przy zastosowaniu prostych metod mechanicznych;  

9) przedsiębiorcach odbierających odpady komunalne - rozumie się przez to:  

a) przedsiębiorcę wpisanego do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, działającego na podstawie zawartej umowy z wójtem, 

o której mowa w art. 6f ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;  

b) gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę wpisanego do rejestru działalności regulowanej 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych, działających na podstawie umowy, o której mowa w art. 

6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zawartej 

z właścicielem nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;  
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10) regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych - zakład zagospodarowania odpadów 

spełniający wymogi określone w art. 3 ust. 3 pkt 15c ustawy o odpadach;  

11) ustawie o odpadach - rozumie się przez to ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. 

Nr 185 poz. 1243 ze zm.);  

12) ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - rozumie się przez to ustawę z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951);  

13) właścicielach nieruchomości - rozumie się przez to właścicieli nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 

1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a także art. 2 ust. 3 tejże ustawy, czyli także 

współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające 

nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością; jeżeli 

nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność 

lokali, obowiązki właścicieli nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali ( Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 

903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492) lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany;  

14) zabudowie jednorodzinnej - rozumie się przez to zabudowę, na którą składają się budynki jednorodzinne 

w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 ze zm.), czyli 

budynki mieszkalne jednorodzinne bądź zespoły takich budynków, wraz z przeznaczonymi dla potrzeb 

mieszkających w nich osób budynkami garażowymi i gospodarczymi;  

15) zarządcy dróg - rozumie się przez to zarządcę drogi w rozumieniu art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 

1985 r. o drogach publicznych;  

16) zbiornikach bezodpływowych - rozumie się przez zbiornik bezodpływowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 

5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, czyli instalacje i urządzenia przeznaczone do 

gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania.  

Rozdział 2 
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy  

§ 2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do:  

1) utrzymania pojemników w czystości zewnętrznej jak i wewnętrznej, poprzez ich bieżące czyszczenie, 

dezynfekcję oraz dezynsekcję,  

2) utrzymania pojemników w dobrym stanie technicznym, niedopuszczalne jest gromadzenie odpadów 

komunalnych w pojemnikach uszkodzonych lub pozbawionych niezbędnych elementów, np. klapy.  

§ 3. Mycie pojazdów mechanicznych poza myjniami może odbywać się wyłącznie na terenie 

zapewniającym odprowadzanie powstających ścieków do kanalizacji miejskiej sanitarnej lub gromadzenie ich 

w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach. W szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do kanalizacji deszczowej, 

zbiorników wodnych lub do gruntu.  

§ 4. Naprawy pojazdów mechanicznych poza warsztatami naprawczymi mogą odbywać się wyłącznie 

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

oraz pod warunkiem, że nie będą powodowały zanieczyszczenia środowiska wodno-gruntowego, a sposób 

postępowania z odpadami powstającymi w wyniku naprawy będzie zgodny z przepisami szczególnymi.  

(rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 6 lutego 2013 r., znak: NK.3.4131.104.2013.SA Wojewoda 

Zachodniopomorski stwierdził nieważność § 4 załącznika Nr 1 do  uchwały w zakresie wyrazów „nie będą 

uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, oraz pod warunkiem) 

§ 5. Obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu i lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości 

służących do użytku publicznego, w tym z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, właściciele 

nieruchomości realizują poprzez:  

1) usuwanie tych zanieczyszczeń i umieszczanie ich przy krawężniku chodnika od strony jezdni w sposób 

niepowodujący zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów,  

2) podjęcie działań likwidujących śliskość chodnika. 

 (rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 6 lutego 2013 r., znak: NK.3.4131.104.2013.SA Wojewoda 

Zachodniopomorski stwierdził nieważność § 5 pkt 2 załącznika Nr 1 do  uchwały) 
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§ 6. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących 

rodzajów odpadów komunalnych:  

1) papier, tektura,  

2) szkło,  

3) metale,  

4) tworzywa sztuczne,  

5) opakowania wielomateriałowe,  

6) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,  

7) przeterminowane leki i chemikalia,  

8) zużyte baterie i akumulatory,  

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe,  

11) odpady budowlane i rozbiórkowe,  

12) zużyte opony,  

13) odpady zielone.  

2. Odpady określone w ust. 1 są zbierane i odbierane w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi 

rodzajami odpadów zbieranych selektywnie.  

Rozdział 3 

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, a także warunki rozmieszczania tych pojemników  

§ 7. 1. Ustala się stosowanie następujących rodzajów pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości oraz przy drogach publicznych:  

1) pojemniki o pojemności 110 l,  

2) pojemniki o pojemności 120 l,  

3) pojemniki o pojemności 240 l,  

4) pojemniki o pojemności 1100 l,  

5) pojemniki (kontenery) o pojemności od 5 do 10 m3,  

6) pojemniki oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadu selektywnie 

zbieranego, o pojemności min. 120 l,  

7) kosze uliczne o pojemności od 10 do 80 l,  

8) oznakowane półprzeźroczyste worki z folii LDPE o pojemności 120 l.  

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w następujące pojemniki 

służące do selektywnego zbierania odpadów komunalnych:  

1) w zabudowie jednorodzinnej: worki lub pojemniki o pojemności 120 l osobne dla następujących frakcji 

odpadów:  

- papier,  

- szkło,  

- odpady ulegające biodegradacji,  

- tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe – łącznie w jednym worku lub pojemniku.  

2) w zabudowie wielorodzinnej: pojemniki o pojemności 120 l lub 1,5 m3 dla papieru, szkła i odpadów 

ulegających biodegradacji - osobno dla każdej frakcji – a dla tworzyw sztucznych, metali i opakowań 

wielomateriałowych - łącznie w jednym pojemniku, alternatywnie odpady mogą być zbierane przez 

mieszkańców w workach o pojemności 120 l,  

3) w szkołach, przedszkolach i żłobkach: pojemniki o pojemności 120 l lub 1,5 m3 dla papieru, szkła 

i odpadów ulegających biodegradacji - osobno dla każdej frakcji – a dla tworzyw sztucznych, metali 

i opakowań wielomateriałowych - łącznie w jednym pojemniku,  

4) w lokalach handlowych: pojemniki o pojemności 120 l lub1,5 m3 dla papieru, szkła i odpadów ulegających 

biodegradacji - osobno dla każdej frakcji - a dla tworzyw sztucznych, metali i opakowań 

wielomateriałowych - łącznie w jednym pojemniku;  
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5) w lokalach gastronomicznych: pojemniki o pojemności 120 l lub1,5 m3 dla papieru, szkła i odpadów 

ulegających biodegradacji - osobno dla każdej frakcji - a dla tworzyw sztucznych, metali i opakowań 

wielomateriałowych - łącznie w jednym pojemniku;  

6) w zakładach rzemieślniczych, usługowych, produkcyjnych i innych zakładach pracy: pojemniki 

o pojemności 120 l lub1,5 m3 dla papieru, szkła i odpadów ulegających biodegradacji - osobno dla każdej 

frakcji - a dla tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych - łącznie w jednym pojemniku;  

7) w szpitalach, sanatoriach, internatach, pensjonatach i hotelach: pojemniki o pojemności 120 l lub1,5 m3 dla 

papieru, szkła i odpadów ulegających biodegradacji - osobno dla każdej frakcji - a dla tworzyw sztucznych, 

metali i opakowań wielomateriałowych - łącznie w jednym pojemniku;  

8) w ogródkach działkowych: pojemniki o pojemności 1,5 m3 dla papieru, szkła - osobno dla każdej frakcji - 

a dla tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych - łącznie w jednym pojemniku.  

3. Pojemniki i worki na odpady komunalne selektywnie zbierane powinny być odpowiednio oznakowane. 

Przy oznaczeniu bierze się pod uwagę rodzaj odpadów komunalnych selektywnie w nich gromadzonych, 

z zastrzeżeniem ust. 4.  

4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są wyposażyć nieruchomości w pojemniki lub worki 

następującego koloru:  

1) dla papieru - kolor niebieski,  

2) dla tworzywa sztucznego, metali i opakowań wielomateriałowych - kolor żółty,  

3) dla szkła - kolor zielony,  

4) dla odpadów zielonych i odpadów ulegających biodegradacji - kolor brązowy, przy czym, niezależnie od 

swojej barwy, worek powinien być częściowo przeźroczysty, aby możliwa była kontrola jego zawartości, 

bez konieczności jego otwierania czy rozrywania.  

§ 8. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki 

przeznaczone do zbierania niesegregowanych odpadów komunalnych o minimalnej pojemności od 110 l lub 

120 l, przy czym:  

1) w odniesieniu do budynków mieszkalnych na jednego mieszkańca musi przypadać co najmniej 20 l 

pojemności pojemnika, przy czym na każdej nieruchomości zlokalizowany musi być, co najmniej jeden 

pojemnik o pojemności 110 l lub 120 l;  

2) w odniesieniu do szkół wszelkiego typu na każdego ucznia, studenta i pracownika musi przypadać co 

najmniej 3 l pojemności pojemnika;  

3) w odniesieniu do żłobków i przedszkoli na każde dziecko i pracownika musi przypadać, co najmniej 3 l 

pojemności pojemnika;  

4) w odniesieniu do lokali handlowych na każde 10 m2 powierzchni całkowitej lokalu musi przypadać, co 

najmniej 50 l pojemności pojemnika, przy czym na jeden lokal, co najmniej jeden pojemnik o pojemności 

110 lub 120 l;  

5) w odniesieniu do lokali gastronomicznych na jedno miejsce konsumpcyjne musi przypadać, co najmniej 20 

l pojemności pojemnika, przy czym na jeden lokal, co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l lub 120 

l;  

6) w odniesieniu do ulicznych punktów szybkiej konsumpcji na jeden punkt musi przypadać, co najmniej 

jeden pojemnik o pojemności 110 l lub 120 l;  

7) w odniesieniu do zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych (dotyczy pomieszczeń 

biurowych i socjalnych) na każdych 10 pracowników musi przypadać, co najmniej jeden pojemnik 

o pojemności 110 l lub 120 l;  

8) w odniesieniu do szpitali, internatów, koszar, sanatoriów, hoteli, pensjonatów itp. na jedno łóżko musi 

przypadać, co najmniej 20 l pojemności pojemnika;  

9) w przypadku ogródków działkowych na każdą działkę musi przypadać, co najmniej 20 l pojemności 

pojemnika w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku i 5 l poza tym okresem.  

2. Niesegregowane odpady komunalne należy gromadzić wyłącznie w pojemnikach lub kontenerach do 

tego celu przeznaczonych.  

§ 9. 1. Tereny przeznaczone do użytku publicznego, w szczególności takie jak drogi publiczne (chodniki), 

przystanki komunikacyjne, parki, place zabaw powinny być wyposażone przez ich właścicieli w kosze uliczne 

o pojemności od 10 l do 80 l.  
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2. Odległość pomiędzy koszami ulicznymi nie może przekraczać 150 m.  

3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do systematycznego opróżniania koszów ulicznych, nie 

dopuszczając do ich przepełnienia, oraz do utrzymania ich w należytym stanie sanitarnym, porządkowym 

i technicznym.  

§ 10. Właściciele nieruchomości podczas lokalizowania na terenie nieruchomości pojemników 

przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych zobowiązani są do uwzględniania przepisów 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.).  

Rozdział 4 

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

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego  

§ 11. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie 

nieruchomości.  

2. Odpady komunalne, które nie są odbierane „u źródła” - bezpośrednio z nieruchomości, właściciele 

nieruchomości zobowiązani są samodzielnie dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych.  

§ 12. Odbiór odpadów komunalnych następuje od poniedziałku do soboty w godzinach od 06:00 do 20:00 

według poziomu zapełnienia pojemników na odpady, przy uwzględnieniu następujących minimalnych 

częstotliwości:  

1) w zabudowie jednorodzinnej:  

a) odpady ulegające biodegradacji odbierane są nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie,  

b) pozostałe odpady selektywnie zebrane odbierane są nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu,  

c) odpady zmieszane (niesegregowane) odbierane są nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie.  

2) w zabudowie wielorodzinnej:  

a) odpady ulegające biodegradacji odbierane są nie rzadziej niż 1 raz na tydzień,  

b) pozostałe odpady selektywnie zebrane odbierane są nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie,  

c) odpady zmieszane (niesegregowane) odbierane są nie rzadziej niż 1 raz na tydzień.  

3) w nieruchomościach na terenie, których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:  

a) odpady ulegające biodegradacji odbierane są nie rzadziej 1 raz na 2 tygodnie,  

b) pozostałe odpady selektywnie zebrane odbierane są nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu,  

c) odpady zmieszane (niesegregowane) odbierane są nie rzadziej niż 1 raz na tydzień.  

§ 13. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych następuje w sposób systematyczny, nie dopuszczając do 

przepełnienia się urządzeń i wylewania ich zawartości na zewnątrz, gwarantując zachowanie czystości 

i porządku na nieruchomości, na zasadach wskazanych w umowie zawartej pomiędzy właścicielem 

nieruchomości a przedsiębiorcą, przy czym nieczystości ciekłe muszą być usuwane nie rzadziej niż 1 raz na 

kwartał.  

§ 14. W celu ułatwienia odbioru odpadów komunalnych właściciele nieruchomości umieszczają pojemniki 

i worki wypełnione odpadami:  

1) w przypadku zabudowy wielorodzinnej i obiektów wymienionych w wyznaczonych miejscach 

umożliwiających ich odbiór,  

2) w przypadku zabudowy jednorodzinnej - przy drodze dojazdowej do nieruchomości.  

§ 15. Przeterminowane leki i chemikalia należy umieszczać wyłącznie w punktach do tego wyznaczonych, 

zlokalizowanych w aptekach lub dostarczyć bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych.  

§ 16. Zużyte baterie i akumulatory należy umieszczać wyłącznie w punktach do tego wyznaczonych, 

zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666 ze zm.) lub 

dostarczyć bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.  
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§ 17. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy umieszczać wyłącznie w punktach do tego 

wyznaczonych, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 

(Dz. U. Nr 180, poz. 1495 ze zm.) lub dostarczyć bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych.  

§ 18. 1. Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane są 2 razy do 

roku w formie tzw. wystawek przez przedsiębiorcę odbierającego od właścicieli nieruchomości odpady 

komunalne, w terminach określonych przez gminę. Właściciele nieruchomości w terminach tych mogą 

przekazać te odpady do odbioru, bez umieszczania ich w pojemnikach, zgodnie z następującymi zasadami:  

1) w przypadku zabudowy wielorodzinnej i obiektów wymienionych w wyznaczonych miejscach 

umożliwiających ich odbiór,  

2) w przypadku zabudowy jednorodzinnej - przy drodze dojazdowej do nieruchomości.  

2. Odpady wielkogabarytowe właściciel nieruchomości może dostarczyć bezpośrednio do punktu 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych.  

§ 19. 1. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy umieszczać w kontenerach przeznaczonych do tego typu 

odpadów, które na zlecenie właściciela nieruchomości odpłatnie dostarcza przedsiębiorca odbierający odpady 

komunalne.  

2. Odpady budowlane i rozbiórkowe właściciel nieruchomości może dostarczyć bezpośrednio do punktu 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych.  

§ 20. Zużyte opony właściciel nieruchomości może dostarczyć bezpośrednio do punktu selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych.  

§ 21. 1. Odpady zielone odbierane są 5 razy do roku w terminie od maja do września, przez przedsiębiorcę 

odbierającego od właścicieli nieruchomości odpady komunalne.  

2. Raz w roku organizowana jest zbiórka choinek.  

3. Odpady zielone właściciel nieruchomości może dostarczyć bezpośrednio do punktu selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych.  

§ 22. W każdym czasie, za odpowiednią opłatą, właściciel nieruchomości może zamówić u przedsiębiorcy 

odbierającego odpady komunalne, odbiór odpadów określonych w § 17-21 Regulaminu z miejsca przez niego 

wskazanego.  

§ 23. Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości obowiązani są do 

przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów 

zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do wskazanej 

w WPGO regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów, a w przypadku jej braku - do instalacji 

przeznaczonej do zastępczej obsługi regionu gospodarki odpadami komunalnymi.  

§ 24. Inne odpady komunalne odbierane są w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.  

Rozdział 5 
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe i gospodarskie  

§ 25. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do zachowania środków ostrożności 

zapewniających ochronę życia i zdrowia ludzi, a także dołożenia starań, by zwierzęta te były jak najmniej 

uciążliwe dla otoczenia.  

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do zbierania odchodów tych zwierząt z terenów 

przeznaczonych do użytku publicznego.  

§ 26. 1. Wprowadza się zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich:  

1) w zabudowie wielorodzinnej;  

2) w zabudowie jednorodzinnej zlokalizowanej na terenach miejskich;  

3) na terenach przeznaczonych do użytku publicznego.  

2. Osoby utrzymujące zwierzęta gospodarskie zobowiązane są do:  

1) zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę życia i zdrowia ludzi, a także dołożenia starań, 

by zwierzęta te były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia;  

2) gromadzenia i usuwania nieczystości powstających podczas chowu lub hodowli zwierząt gospodarskich.  
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Rozdział 6 
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzenia  

§ 27. 1. W przypadku wystąpienia na terenie nieruchomości gryzoni, właściciele nieruchomości 

zobowiązani są niezwłocznie przeprowadzić obowiązkową deratyzację.  

2. W przypadku częstego pojawiania się gryzoni, właściciele nieruchomości zobowiązani są przeprowadzać 

deratyzację częściej, co najmniej raz na 5 lat, przy czym w odniesieniu do zabudowy jednorodzinnej, co 

najmniej raz na 2 lata.  

Rozdział 7 
Postanowienia końcowe  

§ 28. Kto nie wykonuje obowiązków określonych w Regulaminie, podlega karze grzywny na podstawie art. 

10 ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach.  

(rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 6 lutego 2013 r., znak: NK.3.4131.104.2013.SA Wojewoda 

Zachodniopomorski stwierdził nieważność § 28 załącznika Nr 1 do  uchwały) 
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