DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Szczecin, dnia 11 grudnia 2019 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Małgorzata Nej-Kanarek; Dyrektor Wydz. Prawnego ZUW w
Data: 11.12.2019 13:40:16

Poz. 6530
UCHWAŁA NR XI/75/2019
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 13 listopada 2019 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Widuchowa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) w zw. z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Widuchowa, stanowiący
Załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXIII/247/2017 Rady Gminy Widuchowa z dnia 20 września 2017 r. w sprawie
przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Widuchowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Dariusz Filipiak
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Załącznik do Uchwały Nr XI/75/2019
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 13 listopada 2019 r.

REGULAMIN
UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY WIDUCHOWA

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLE
§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Widuchowa, zwany dalej
„Regulaminem”, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Widuchowa.
§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Widuchowa;
2) PSZOK – należy przez to rozumieć Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
3) harmonogramie - należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych na
terenie Gminy Widuchowa;
4) przedsiębiorcy odbierającym odpady komunalne – należy przez to rozumieć podmiot lub
podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości oraz przetwarzania tych odpadów, który został wybrany w drodze
przetargu, o którym mowa w art. 6d ustawy czystościowej i z którym Gmina Widuchowa
zawarła umowę;
5) ustawie czystościowej – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o
otrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 r., 2010 z późn. zm.);
6) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z
2019 r., poz. 701 z późn. zm.);
7) zwierzętach domowych – należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające
wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane
przez człowieka w charakterze jego towarzysza;
8) zwierzętach gospodarskich – należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie w rozumieniu
przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;
9) kompostowanie bioodpadów – należy przez to rozumieć naturalną metodę unieszkodliwiania
i zagospodarowania bioodpadów, polegającą na rozkładzie substancji organicznej przez
mikroorganizmy w kontrolowanych warunkach w obecności tlenu, odpowiedniej
temperatury i wilgotności;
10) kompostowniku – należy przez to rozumieć specjalną skrzynię lub dół służący do
kompostowania odpadów.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

–3–

Poz. 6530

ROZDZIAŁ II
SELEKTYWNE ZBIERANIE I ODBIERANIE ODPADÓW
§3.1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie
nieruchomości poprzez:
1) zbieranie w sposób

selektywny

powstałych

na

terenie

nieruchomości

odpadów

komunalnych, zgodnie z wymogami określonymi w rozdziale III Regulaminu w zakresie
obejmującym:
a) papier,
b) metale,
c) tworzywa sztuczne,
d) szkło,
e)
f)
g)
h)
i)

odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
bioodpady;
odpady niebezpieczne,
przeterminowane leki i chemikalia,
odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie

domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i
prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i
strzykawek,
j) zużytych baterii i akumulatorów,
k) zużyty sprzęt elektryczny i elektronicznym,
l) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
m) zużyte opony,
n) odpady budowlane i rozbiórkowe,
o) odpady tekstyliów i odzieży;
2) wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych,
zgodnie z wymogami określonymi w Rozdziale III Regulaminu, chyba że w drodze odrębnej
uchwały obowiązek ten w całości lub w części przejmie Gmina jako część usługi w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
3) przekazywanie selektywnie zebranych odpadów uprawnionym podmiotom prowadzącym
działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz
podmiotom prowadzącym punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
2. Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mogą być przyjmowane odpady
wskazane w ust. 1 pkt 1 powyżej.

ROZDZIAŁ III
RODZAJE I MINIMALNE POJEMNOŚCI POJEMNIKÓW LUB WORKÓW
PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
§4.1. Do zbierania odpadów na terenie Gminy przewidziane są następujące pojemniki i worki:
1) worki o pojemności 120 l;
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2) pojemniki na odpady o pojemności od 120 l do 3600 l;
3) kontenery o pojemności od 5 do 36 m3;
4) prasokontenery na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o pojemności od 16 do
36 m3;
5) inne specjalne pojemniki
niebezpiecznych;
6)

do

zbierania

odpadów

komunalnych,

np.

odpadów

kosze uliczne o pojemności od 10 do 80 l.

2. Dla poszczególnych rodzajów odpadów należy zastosować pojemniki lub worki w odpowiednich
kolorach:
1) zielonym, oznaczonym napisem „Szkło”, z przeznaczeniem na szkło (łącznie szkło kolorowe
i bezbarwne);
2) niebieskim, oznaczonym napisem „Papier”, z przeznaczeniem na papier;
3) żółtym, oznaczonym napisem „Tworzywa sztuczne”, z przeznaczeniem na tworzywa
sztuczne;
4) brązowym, oznaczonym napisem „Bio” lub „Bioodpady”, z przeznaczeniem na bioodpady;
5) czerwonym, oznaczonym napisem „Metal”, z przeznaczeniem na metal;
6) szarym,
oznaczonym
napisem
„Odpady
opakowaniowe”
lub
„Opakowania
wielomateriałowe” lub „Wielomateriałowe”, z przeznaczeniem na odpady opakowaniowe
wielomateriałowe;
7) czarnym lub metalowym (pojemnik ocynkowany), oznaczonym napisem „Inne”,
„Zmieszane” lub „Resztkowe” z przeznaczeniem na odpady resztkowe (zmieszane);
a także mieć oznakowanie zapewniające identyfikację właściciela pojemnika lub worka.
3. Wskazane w ust. 1 i 2 powyżej pojemniki do zbierania odpadów muszą spełniać wymagania
określone w ustawie o systemie oceny zgodności lub wymagania Polskich Norm.
4. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi mogą
kompostować bioodpady w zlokalizowanych na ich nieruchomościach przydomowych
kompostownikach, z zastrzeżeniem, że lokalizacja kompostownika musi spełniać wymagania
przewidziane przepisem §36 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
5. Właściciele, o których mowa w ust. 4 powyżej mogą korzystać z przydomowego kompostownika
pod warunkiem, że jego wielkość pozwala na co najmniej dwuletni okres przetrzymania w nim
kompostowanego materiału przekładanego warstwą gleby i dojrzałego kompostu.
6. Prowadzenie kompostownika wymaga jego zgłoszenia przez właściciela nieruchomości
w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
7. Materiał uzyskany z prowadzonego kompostownika powinien być wykorzystywany dla własnych
potrzeb lub przekazywany do podmiotu uprawnionego.
8. Właściciel nieruchomości, który zadeklaruje zbiórkę bioodpadów przy pomocy kompostownika
zwolniony jest z obowiązku posiadania worka na te odpady.
§5.1. Właściciel nieruchomości zamieszkałej, przy jej wyposażaniu w pojemniki przeznaczone do
zbierania odpadów komunalnych, zobowiązany jest dostosować pojemność pojemników na odpady
do częstotliwości odbioru odpadów z nieruchomości oraz liczby osób korzystających z pojemników
– minimum 30 l na mieszkańca, kierując się niżej wymienionymi normatywami:
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1) w przypadku zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:
a) do zbierania odpadów komunalnych resztkowych (zmieszanych) – pojemnik o minimalnej
pojemności 80 l,
b) do zbierania odpadków komunalnych wskazanych w §3 ust. 1 pkt 1 lit. a-f – worki o
minimalnej pojemności 120 l;
2) w przypadku zabudowy mieszkaniowej wielolokalowej:
a) do zbierania odpadów komunalnych resztkowych (zmieszanych) – pojemnik o minimalnej
pojemności 240 l,
b) do zbierania odpadków komunalnych wskazanych w §3 ust. 1 pkt 1 lit. a-f –pojemniki o
minimalnej pojemności 240 l.
2. Niedopuszczalne jest stawianie dla jednej nieruchomości kilku pojemników o pojemności
mniejszej w zamian za jeden pojemnik o pojemności większej.
3. W przypadku nieruchomości z liczbą lokali mniejszą niż siedem dopuszcza się stosowanie
pojemników i worków takich, jak dla zabudowy jednorodzinnej.
4. W zabudowie wielolokalowej z liczbą lokali mniejszą niż siedem, gdzie nieruchomość nie jest
objęta wspólnym zarządem, odbiór odpadów komunalnych odbywa się na zasadach i zgodnie z
częstotliwością obowiązującą dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej lub zagrodowej.
5. Odpady zbierane selektywnie wymienione w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. g – lit. o mieszkańcy mogą
dostarczyć do PSZOK.
6. Meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny mogą być
odbierane w systemie akcyjnym.

ROZDZIAŁ IV
WYMAGANIA DOTYCZĄCE STANU POJEMNIKÓW MIEJSC GROMADZENIA ODPADÓW
§5.1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników do zbierania
odpadów w należytym stanie sanitarnym, a także do utrzymywania porządku w miejscach
gromadzenia odpadów.
2. Właściciele nieruchomości dokonują dezynfekcji miejsc gromadzenia odpadów co najmniej raz w
miesiącu w okresie od maja do końca września.
3. Właściciele nieruchomości obowiązani są także dokonać dezynsekcji w przypadku pojawienia się
w miejscu gromadzenia odpadów insektów.
4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników w należytym stanie
technicznym, a w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia uniemożliwiającego dalsze
użytkowanie, do niezwłocznej wymiany pojemnika.
5. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników i miejsc gromadzenia
odpadów w odpowiednim stanie porządkowym, w szczególności zapewniając odpowiednią wielkość
pojemników tak, aby nie dochodziło do ich przepełnienia, instruowanie użytkowników
nieruchomości o sposobie korzystania z pojemnika, bieżącego porządkowanie miejsc gromadzenia
odpadów poprzez usuwanie odpadów, które znajdują się poza właściwym pojemnikiem na odpady.
6. Zapisów z ust. 1-5 powyżej nie stosuje się w przypadku, gdy Gmina przejmie obowiązek
wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych.
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ROZDZIAŁ V
CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH I NIECZYSTOŚCI
CIEKŁYCH
§6.1. Minimalna częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wynosi:
1) papier:
a) nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
b) nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie z budynków wielolokalowych;
2) metale:
a) nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
b) nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie z budynków wielolokalowych;
3) tworzywa sztuczne:
a) nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
b) nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie z budynków wielolokalowych;
4) szkło:
a) nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
b) nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie z budynków wielolokalowych;
5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe:
a) nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
b) nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie z budynków wielolokalowych;
6) bioodpady:
a) nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
b) nie rzadziej niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych;
7) resztkowe (zmieszane):
a) nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
b) nie rzadziej niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych.
Harmonogram ustala przedsiębiorca odbierającym odpady komunalne.
2. Kosze uliczne należy opróżniać z częstotliwością niezbędną do uniknięcia ich przepełnienia, nie
rzadziej jednak niż raz na dwa tygodnie.
3. Odpady budowlane i rozbiórkowe oraz odpady z remontów należy przekazywać do PSZOK.
4. Odpady ze środków chemicznych, lakierów, farb, przepracowanych olejów i opakowaniach po
nich, a także zużyte opony należy przekazywać do PSZOK.
5. Sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać do punktów zbierania zużytego sprzętu
elektrycznego lub elektronicznego, w tym także tych, zlokalizowanych w obiektach handlowych
zobowiązanych do prowadzenia zbiórki takich odpadów na podstawie odrębnych przepisów lub
przekazywać je do PSZOK.
6. Przeterminowane leki i termometry rtęciowe należy przekazywać do specjalnych pojemników
znajdujących się w aptekach lub do PSZOK.
7. Baterie i akumulatory należy przekazywać do PSZOK lub dostarczać do placówek handlowych
zobowiązanych do prowadzenia zbiórki tych odpadów na podstawie odrębnych przepisów.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

–7–

Poz. 6530

8. Częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekła powinna
uniemożliwiać przepełnienie zbiornika i wylewanie się nieczystości na powierzchnię terenu, do
gruntu lub wód. Ilość odwiezionych do stacji zlewnych nieczystości ciekłych winna odpowiadać
ilości wody zakupionej do celów bytowych, w przypadku niepodłączenia nieruchomości do sieci
wodociągowej lub braku licznika – ilości określonej w rozporządzeniu w sprawie określenia
przeciętnych norm zużycia wody.
9. Częstotliwość opróżniania z osadów lub innych odpadów, zbiorników oczyszczalni przydomowych
wynika z ich instrukcji eksploatacji.
10. Zbiornik bezodpływowy musi być zlokalizowany w taki sposób, aby możliwy był dojazd do niego
pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego realizującego usługę wywozu nieczystości
ciekłych.

ROZDZIAŁ VI
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ Z CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI SŁUŻĄCYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO
§7.1. Właściciele nieruchomości położonych bezpośrednio wzdłuż chodników obowiązani są do
bieżącego uprzątania błota, lodu, śniegu i innych zanieczyszczeń, w tym w szczególności opadłych
liści z chodnika rozumianego zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy czystościowej.
2. Śnieg lub lód, którego nie można usunąć zgodnie z wymogiem określonym w ust. 1 powyżej
właściciele nieruchomości, o których mowa w ust. 1 powyżej mają obowiązek posypać piaskiem lub
inną substancją do tego dedykowaną, likwidującą śliskość.

ROZDZIAŁ VII
MYCIE I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
§8.1. Poza myjniami i warsztatami naprawczymi:
1) mycie pojazdów samochodowych zgodnie z Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami
może odbywać się jedynie pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do
kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z
Regulaminem. W szczególności ścieki takie nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do
zbiorników wodnych, gruntu i kanalizacji deszczowej;
2) doraźne naprawy i regulacje samochodów mogą się odbywać pod warunkiem, że powstające
odpady gromadzone będą w pojemnikach do tego przeznaczonych.
2. W przypadku braku miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, obowiązkiem właściciela
nieruchomości jest wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy lub przydomową
oczyszczalnię ścieków, odpowiadające wymaganiom wynikającym z przepisów odrębnych.
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ROZDZIAŁ VIII
ZWIERZĘTA DOMOWE
§9. 1. Osoby będące właścicielami lub opiekunami zwierząt domowych są zobowiązane
do sprawowania nad nimi właściwej opieki, w tym w szczególności do:
1) zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz
zwierząt;
2) dołożenia starań, aby zwierzę nie było uciążliwe dla otoczenia;
3) powstrzymywania się od pozostawiania zwierzęcia bez dozoru poza miejscem ich stałego
utrzymywania;
4) zabezpieczenia terenu nieruchomości przed wydostaniem się zwierzęcia.
2. Z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 3 poniżej, w przypadku posiadania na terenie nieruchomości
zwierzęcia mogącego stanowić zagrożenie należy w miejscu widocznym, przed wejściem na teren
nieruchomości, umieścić tablicę informacyjną o obecności takiego zwierzęcia.
3. Przewożenie zwierząt środkami komunikacji publicznej jest możliwe na zasadach określonych
przez przewoźnika.
4. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do usunięcia zanieczyszczeń
spowodowanych przez te zwierzęta na terenie przeznaczonym do użytku publicznego.
5. Właściciel psa zobowiązany jest do:
1) dopilnowania, aby pies wyprowadzany był na uwięzi w obroży, a w przypadku ras
uznawanych za agresywne także w kagańcu;
2) zwolnienie psa, rasy nie uznanej za agresywną, z uwięzi jest możliwe tylko na terenach
zielonych, o ile nie ma takiego zakazu lub w innych miejscach specjalnie do tego
przeznaczonych i odpowiednio oznakowanych, przy czym nie może być to uciążliwe ani nie
może zagrażać przebywającym w tym miejscu osobom,
3) umieszczenia przed wejściem na teren nieruchomości tablicy informującej o przebywaniu
psa na tej nieruchomości.
6. Do hodowców zwierząt domowych stosuje się odpowiednio zapisy §10ust. 2 Regulaminu.

ROZDZIAŁ IX
ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE
§10.1. Na terenie Gminy Widuchowa zakazuje się:
1) utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach zajętych przez instytucje użyteczności
publicznej, centra handlowe, hotele, strefy przemysłowe, a także na terenach zajętych pod
budownictwo wielorodzinne w pomieszczeniach nieprzeznaczonych do tego celu np.
wnętrza mieszkań i pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi strychy, piwnice,
komórki, garaże, balkony;
2) wypuszczania drobiu i inwentarza drobnego poza ogrodzony teren hodowli.
2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, dopuszcza się utrzymanie zwierząt
gospodarskich po spełnieniu następujących warunków:
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spełniających odrębne przepisy o utrzymaniu zwierząt gospodarskich;
2) teren hodowli powinien być ogrodzony;
3) zapewnieniu usytuowania budynków inwentarskich lub gospodarczych oraz innych budowli
rolniczych i urządzeń budowlanych z nimi związanych, zgodnie z odrębnymi przepisami;
4) odchody zwierząt powinny być na bieżąco usuwane do miejsc do tego przeznaczonych
przeznaczone zgodnie z odrębnymi przepisami;
5) usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości karmy lub ściółki pozostawionych na ulicach,
placach i innych miejscach publicznych;
6) chów zwierząt gospodarskich powinien być usytuowany i prowadzony w sposób:
a) nie pogarszający warunków zdrowotnych ludzi,
b) nie powodujący zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi,
c) nie powodujący zanieczyszczania powietrza, gleby i wody,
d) niepowodujących uciążliwości wobec osób zamieszkujących na nieruchomości lub
nieruchomości sąsiednich, szczególnie w zakresie hałasu i przykrych zapachów.
ROZDZIAŁ X
OBOWIĄZEK DERATYZACJI
§11. 1. Co najmniej raz w roku – jesienią (w okresie od 15 września do 31 października) należy
przeprowadzić deratyzację na terenie nieruchomości, a w pomieszczeniach, w których prowadzona
jest hodowla zwierząt, dwa razy w roku tj. jesienią - w okresie od 15 września do 31 października i
wiosną - w okresie od 1 do 30 kwietnia. Obowiązek deratyzacji na terenie nieruchomości, w
odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, może być realizowany tylko w miarę
potrzeby.
2. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, która stwarza zagrożenie sanitarne, deratyzację
przeprowadza się niezwłocznie.

ROZDZIAŁ XI
WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI
§12.

1.

Nadrzędnym

celem

w

gospodarce

odpadami

na

terenie

Województwa

Zachodniopomorskiego jest stworzenie systemu gospodarki odpadami zgodnego z zasadą
zrównoważonego rozwoju i opartego a hierarchii sposobów postępowania z odpadami
komunalnymi, jak również zgodnego z zasadą zrównoważonego gospodarowania zasobami
środowiska oraz zapewniającego poprawę stanu środowiska naturalnego.
2. Niezależnie od innych obowiązków wynikających z Regulaminu właściciele nieruchomości winni
zapobiegać powstawaniu odpadów i zmniejszać ilość powstających odpadów, w tym ograniczać
marnotrawienie żywności np. poprzez:
1) używanie, do codziennych zakupów, toreb wielokrotnego użytku z przyjaznych dla
środowiska materiałów;
2) zmniejszenie ilości produktów kupowanych w opakowaniach;
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3) kupowanie produktów w opakowaniach zwrotnych;
4) kompostowanie bioodpadów;
5) minimalizowanie zakupów produktów spożywczych, tak aby zapobiegać marnotrawieniu
żywności.
3. Właściciele nieruchomości oraz przedsiębiorca odbierający odpady komunalne winien w taki
sposób postępować z odpadami, aby nie dopuścić do mieszania się selektywnie zebranych
odpadów.
4. Odpady komunalnych odebranych z terenu Gminy przedsiębiorca odbierający odpady komunalne
winien przekazywać do instalacji, przestrzegając przy tym zakazu składowania zmieszanych
odpadów komunalnych i zakazu składowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych.

