UCHWAŁA NR XX/126/20
RADY GMINY PSZCZÓŁKI
z dnia 3 marca 2020 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pszczółki
Na podstawie art.4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.
z 2019 r. poz.2010 ze zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.506 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pszczółki w postaci
„Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pszczółki”, stanowiącego załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 3. Traci moc uchwała nr XXVII/234/17 Rady Gminy Pszczółki z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zasad
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na gminnej tablicy ogłoszeń.

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Staniewicz
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Załącznik do uchwały nr XX/126/20
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 3 marca 2020 r.

REGULAMIN
UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY PSZCZÓŁKI

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pszczółki,
w szczególności dotyczące:
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:
a) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania przez Punkt Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych lub zapewnienie przyjmowania w inny sposób co najmniej
takich odpadów komunalnych jak: papier - frakcje odpadów w skład której wchodzą odpady
z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,
szkło - frakcje odpadów w skład której wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze
szkła, metale i tworzywa sztuczne - frakcje w skład których wchodzą odpady metali, w tym odpady
opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw
sztucznych, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, oraz bioodpadów, a także 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, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, popiół z palenisk domowych, odpady
budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne oraz odpady tekstyliów i odzieży,
b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do
użytku publicznego,
c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;
2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego
oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników lub worków oraz
utrzymania pojemników odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy
uwzględnieniu:
a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź
w innych źródłach,
b) liczby osób korzystających z tych pojemników lub worków;
3) utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów;
4) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
5) innych wymagań wynikających z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami;
6) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem
lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego
użytku;
7) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,
w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych
nieruchomościach;
8) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.
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Rozdział 2.
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA PORZĄDKU I CZYSTOŚCI NA TERENIE
NIERUCHOMOŚCI I TERENACH PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGOW ZAKRESIE
UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI
§ 2.
Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości
poprzez:
1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz
utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
a także utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia
odpadów;
2) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci
kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w
zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków
bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych;
3) powadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w sposób opisany w niniejszym
Regulaminie;
4) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych;
5) gromadzenie odpadów zebranych selektywnie i niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych stanowiących pozostałości z prowadzonej selektywnej zbiórki do pojemników lub
worków o wielkości i liczbie uzależnionej od liczby osób w gospodarstwie domowym w sposób
opisany w niniejszym Regulaminie;
6) przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych stanowiących pozostałości z prowadzonej selektywnej zbiórki przedsiębiorcy
odbierającemu odpady komunalne w terminach wyznaczonych harmonogramem dostarczanym
właścicielom nieruchomości;
7) zagwarantowanie bezkolizyjnego dojazdu do wyznaczonego punktu zbierania odpadów;
8) gromadzenie odpadów o których mowa w § 4 pkt. 9, 10 i 11 - w ramach tzw. „wystawek”, nie
wcześniej, niż 24 godz. przed wyznaczonym terminem odbioru wyłącznie w miejscu wskazanym
przez właściciela (zarządcę) nieruchomości, w sposób umożliwiający bezkolizyjny odbiór tych
odpadów;
9) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż
nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą
dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości
nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub
parkowanie pojazdów samochodowych.
§ 3.
Niezależnie od nałożonego na właściciela nieruchomości obowiązku wyposażenia
nieruchomości w pojemniki, worki do selektywnej zbiórki odpadów zapewnia przedsiębiorca odbierający
odpady komunalne wyłoniony w drodze przetargu.
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Rozdział 3
ZASADY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
§ 4.
Określa się rodzaje odpadów komunalnych zbieranych selektywnie:
1) papier – frakcje odpadów w skład której wchodzą odpady z papieru, w tym tektury, odpady
opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,
2) metale i tworzywa sztuczne – frakcje w skład których wchodzą odpady metali, w tym odpady
opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw
sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
3) szkło - frakcje odpadów w skład której wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady
opakowaniowe ze szkła,
4) bioodpady stanowiące odpady komunalne,
5) popiół z palenisk domowych,
6) przeterminowane leki i chemikalia,
7) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu
poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
8) zużyte baterie i akumulatory,
9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
10) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
11) zużyte opony od samochodów osobowych i jednośladów,
12) odpady budowlane i rozbiórkowe,
13) odpady niebezpieczne
14) odpady tekstyliów i odzieży.

1.

2.
3.

4.
5.

§ 5.
Bezpośrednio na terenie nieruchomości będą zbierane i odbierane selektywnie zbierane odpady
komunalne, o których mowa w § 4 pkt. 1-5 i niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
stanowiące pozostałości z prowadzonej selektywnej zbiórki.
W wyznaczonych terminach, w formie tzw. „wystawek”, bezpośrednio z terenu nieruchomości
odbierane będą odpady, o których mowa w § 4 pkt. 9, 10 i 11.
Właściciele nieruchomości, w ramach opłaty, mogą przekazać przedsiębiorcy wyłonionemu
w drodze przetargu, odpady budowlane i rozbiórkowe, które powstały w gospodarstwie domowym, w ilości do 1 m3/ rok na gospodarstwo domowe. Termin odbioru odpadów budowlanych
i rozbiórkowych należy wcześniej uzgodnić z przedsiębiorcą;
Zużyte opony od samochodów ciężarowych i sprzętu rolniczego właściciel ma obowiązek
przekazać do przedsiębiorcy prowadzącemu zbiórkę tego typu odpadów.
Odpady zawierające azbest, PCB oraz oleje odpadowe, odpady weterynaryjne, pojazdy
wycofane z eksploatacji, przeterminowane środki ochrony roślin i inne odpady niebezpieczne
powinny być zagospodarowane zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 6.
1. Wymóg kompostowania bioodpadów, stanowiących odpady komunalne, w kompostownikach
przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, uważa się za spełniony, jeżeli bioodpady kompostowane są w wydzielonym i przeznaczonym do tego kompostowniku, położonym na terenie nieruchomości, której dotyczy zwolnienie.
2. Do przydomowych kompostowników nie wolno wrzucać odpadów innych aniżeli bioodpady
stanowiące odpady komunalne, w tym również odpady zielone.
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3. Właściciel nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujący
bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku, zwolniony jest
z obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki na te odpady.
4. Od właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi,
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, nie
odbiera się bezpośrednio z terenu nieruchomości bioodpadów podlegających kompostowaniu.
§ 7.
W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, znajdującym się w Tczewie przy ul.
Rokickiej 5A, zbierane będą selektywnie odpady komunalne:
1) o których mowa w § 4 pkt. 1-4,
2) odpady niebezpieczne,
3) przeterminowane leki i chemikalia,
4) odpady niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu
poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
5) zużyte baterie i akumulatory,
6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
7) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
8) zużyte opony od samochodów osobowych i jednośladów,
9) wydzielone z bioodpadów stanowiących odpady komunalne odpady stanowiące części roślin
pochodzących z pielęgnacji drzew i krzewów, terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy,
10) odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 1 m3/rok na gospodarstwo domowe,
11) od dnia 1 stycznia 2025 r. - odpady z tekstyliów i odzieży.
§ 8.
1. Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego selektywnie zbierane są odpady komunalne,
o których mowa w § 4 pkt. 1-4.
2. Pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych przeznaczonych do użytku publicznego, odpady zielone
zagospodarowane zostaną przez przedsiębiorcę wykonującego usługi w ramach zawartych umów.
§ 9.
Wymóg selektywnego zbierania odpadów w miejscu ich wytwarzania, przy uwzględnieniu
zapisów § 6, uważa się za spełniony, jeżeli:
1) odpady gromadzone są w rozdzieleniu na frakcje o których mowa w § 4 pkt. 1-5, w pojemnikach
lub workach,
2) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, stanowiące pozostałości z prowadzonej
selektywnej zbiórki, nie zawierają odpadów gromadzonych selektywnie, o których mowa w § 4
pkt. 1-5,
3) pojemniki oraz worki zapewniają zabezpieczenie odpadów przed pogorszeniem jakości zbieranej
frakcji odpadów dla przyszłych procesów ich przetwarzania.
§ 10.
1. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach i workach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu,
gorącego popiołu, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków,
zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych.
2. Zabrania się spalania w pojemnikach i koszach na odpady, jakichkolwiek odpadów.
3. Do pojemników i worków, przeznaczonych do selektywnej zbiórki frakcji papier, nie wolno wrzucać:
1) kalki technicznej,
2) opakowań z zawartością, np. żywnością, wapnem, cementem,
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3) prospektów, foliowanych i lakierowanych katalogów.
4. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki frakcji szkło nie wolno wrzucać:
1) ceramiki (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki),
2) luster,
3) szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości,
4) szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone),
5) szyb samochodowych.
5. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki frakcji metali i tworzyw
sztucznych nie wolno wrzucać:
1) tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii,
2) opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach,
3) opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych,
4) metali łączonych z innymi materiałami, np. gumą.

Rozdział 4
WYMAGANIA W ZAKRESIE UPRZĄTANIA ZANIECZYSZCZEŃ
§ 11.
Zakazuje się zgarniania śniegu, lodu i błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię.
Dopuszcza się możliwość pryzmowania śniegu i lodu na skraju chodnika od strony jezdni, w sposób nie
powodujący zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów, z zachowaniem możliwości odpływu wód
roztopowych.
Rozdział 5
MYCIE I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH POZA MYJNIAMI I WARSZTATAMI
NAPRAWCZYMI
§ 12.
Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami - wyłącznie w miejscach dozwolonych, a więc
na terenie nieruchomości niesłużącej do użytku publicznego, tylko pod warunkiem, że powstające ścieki
odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej, wyposażonej w odpowiednie separatory lub gromadzone w
szczelnych zbiornikach bezodpływowych, wyposażonych w odpowiednie separatory; w szczególności
ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi,
§ 13.
Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi, mogą odbywać się na
terenie nieruchomości pod warunkiem, że nie są uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające
odpady będą gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie, zgodnie z przepisami ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Rozdział 6.
RODZAJE I MINIMALNA POJEMNOŚĆ POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA
ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ORAZ NA TERENACH
PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO. WARUNKI ROZMIESZCZANIA TYCH
POJEMNIKÓW I ICH UTRZYMANIA W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZĄDKOWYM
I TECHNICZNYM ORAZ UTRZYMANIA W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM I
PORZĄDKOWYM MIEJSC GROMADZENIA ODPADÓW
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§ 14.
1. Frakcje odpadów: o których mowa w § 4 pkt. 1-4 zbiera się w pojemnikach, dopuszcza się ich
zbieranie w miejscu ich wytworzenia w workach - z zastrzeżeniem § 6 ust. 4.
2. Dopuszcza się, aby odpady budowlano-remontowe, stanowiące odpady komunalne, zbierać
i gromadzić w workach typu big-bag.
§ 15.
1. Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować pojemniki lub worki przy zbieraniu
odpadów w miejscu ich wytworzenia, o następujących ujednoliconych kolorach:
1) frakcję odpadów w skład której wchodzą odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe
z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, zbiera się w pojemnikach lub workach koloru
NIEBIESKIEGO oznaczonych napisem „Papier”.
2) frakcję odpadów w skład której wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,
zbiera się w pojemnikach lub workach koloru ZELONEGO oznaczonych napisem „Szkło”.
3) frakcje odpadów w skład których wchodzą odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali,
odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady
opakowaniowe wielomateriałowe, zbiera się w pojemnikach lub workach koloru ŻÓŁTEGO
oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne”.
4) frakcję bioodpadów stanowiących odpady komunalne zbiera się w pojemnikach lub workach koloru
BRĄZOWEGO oznaczonych napisem „Bio” – w okresie do 30.06.2022 r. dopuszcza się stosowanie
pojemników o kolorystyce innej niż wskazana.
5) popiół z palenisk domowych w pojemnikach z blachy ocynkowanej oznaczonych napisem „ Popiół”
2. Frakcję niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, stanowiących pozostałości
z prowadzonej selektywnej zbiórki, należy gromadzić w pojemnikach lub workach koloru CZARNEGO,
oznaczonych napisem „Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne”.
§ 16.
1. Przewiduje się następujące urządzenia do zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy
Pszczółki:
1) kosze uliczne o pojemności od 10 do 80 l,
2) kosze na odpady o pojemności 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l,
3) worki o pojemności od 60 do 120 l,
4) kontenery.
2. Odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach, kontenerach oraz workach. Określa się
rodzaj i minimalną pojemność pojemników lub worków przeznczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz
na drogach publicznych:
1) dla budynków mieszkalnych 20l na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą
nieruchomość; odpady segregowane można gromadzić w workach o pojemności co najmniej 60l,
2) dla szkół wszelkiego typu 2 l na każdego ucznia i pracownika,
3) dla żłobków i przedszkoli 2 l na każde dziecko i pracownika,
4) dla lokali handlowych 30 l na każde 10m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik
120 l na lokal,
5) dla punktów handlowych poza lokalem 30 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden
pojemnik 120 l na każdy punkt,
6) dla lokali gastronomicznych 10 l na jedno miejsce konsumpcyjne,
7) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji co najmniej jeden pojemnik 120 l,
8) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych
i socjalnych pojemnik 120 l na każdych 10 pracowników,
9) dla hoteli, pensjonatów, domów opieki 20 l na jedno łóżko,
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10) dla ogródków działkowych 20 l na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 października każdego
roku, i 5 l poza tym okresem,
11) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest
również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika na odpady,
12) obiekty użyteczności publicznej, inne niż wymienione w punkcie 2) i 3) muszą być wyposażone w
pojemniki o pojemności od 120l do 1100l, lub kontenery, w zależności od potrzeb oraz kosze przed
wejściem do lokalu o pojemności 35-60l. 6.
13) na chodnikach, przystankach komunikacji publicznej, w parkach:
a) kosze uliczne o pojemności od 10 do 70 l,
b) na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą, a jeśli jej nie ma to
w sąsiedztwie oznaczenia przystanku,
14) dla właścicieli nieruchomości i dysponujących lokalami pojemność worków winna wynosić od 60 l do
120 l, pojemność pojemników winna wynosić od 120 l do 1100 l lub kontenery,
15) przed sklepami wielkopowierzchniowymi i szkołami umieszcza się zestawy pojemników zgodnie z
zasadami określonymi w § 15 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i ust. 2.
§ 17.
Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, stanowiące pozostałości z prowadzonej selektywnej zbiórki,
gromadzą je w pojemnikach o pojemności 0,12 m3, 0,24 m3, 1,1 m3, 5 m3, 7 m3.
§ 18.
Ustala się następujące standardy utrzymania pojemników przed ich odebraniem przez
przedsiębiorcę w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym:
1) właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki na odpady komunalne we
właściwym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
2) pojemnik po jego opróżnieniu nie powinien wydzielać nieprzyjemnych zapachów.
3) pojemnik nie powinien być uszkodzony lub pozbawiony elementów składowych, np. pokrywy.
§ 19.
1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać miejsca gromadzenia odpadów, w tym
lokalizacji pojemników, w czystości i porządku poprzez systematyczne opróżnianie pojemników, nie
dopuszczając do ich przepełnienia, zapobieganie niekontrolowanemu przemieszczaniu się
odpadów, a w razie konieczności – dezynfekcję tych miejsc.
2. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne zobowiązany jest do usuwania zanieczyszczeń
powstających w miejscach gromadzenia odpadów w wyniku załadunku i transportu odpadów.
§ 20.
Ustala się zasady rozmieszczania
i gromadzenia nieczystości płynnych:

urządzeń

przeznaczonych

do

zbierania

odpadów

1) na terenie nieruchomości pojemniki na odpady należy przetrzymywać w miejscu wyodrębnionym
dostępnym dla pracowników przedsiębiorcy bez konieczności otwierania wejścia na teren
nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu odbioru, zgodnie
z harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości.
2) szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być
zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego przedsiębiorcy
w celu ich opróżnienia.
§ 21.
1. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorniki bezodpływowe muszą być eksploatowane zgodnie z ich przeznaczeniem, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
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2. Zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z obornika do
zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są nieczystości płynne pochodzenia bytowego.
Rozdział 7.
CZĘSTOTLIWOŚĆ POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH I NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
§ 22.
1. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości
i terenów przeznaczonych do użytku publicznego położonych na terenie gminy Pszczółki:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, stanowiące pozostałości z prowadzonej
selektywnej zbiórki - 1 raz na 2 tygodnie,
2) zbierane selektywnie odpady komunalne o których mowa § 4 pkt. 1 – 4 – minimum 1 raz w miesiącu,
3) popiół z palenisk domowych – minimum 1 raz na dwa miesiące,
4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, opony od
samochodów osobowych i jednośladów – w formie tzw. „wystawek”, raz do roku, zgodnie z
harmonogramem odbioru.
2. Właściciele nieruchomości, na których powstają odpady komunalne, a nie zamieszkują mieszkańcy
nie są objęci systemem odbierania odpadów zorganizowanym przez gminę.
3. Właściciele lub zarządcy nieruchomości, na których powstają odpady komunalne, a nie zamieszkują
mieszkańcy zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych poprzez zawarcie indywidualnej
umowy z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Wójta Gminy Pszczółki.
§ 23.
Ustala się następujące zasady w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych:
1) właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych w sposób
systematyczny, niedopuszczający do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości
ciekłych, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości jednak nie rzadziej niż
raz na dwa miesiące.
2) częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika
z ich instrukcji eksploatacji.
3) pojazdy asenizacyjne muszą spełniać wymogi zapisane w przepisach prawnych regulujących
wymagania jakie winien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
§ 24.
Właściciel nieruchomości nie mający możliwości włączenia jej do systemu kanalizacji sanitarnej,
zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez wybudowanie przydomowej oczyszczalni
ścieków bytowych lub wybudowanie zbiornika bezodpływowego dostosowanego wielkością do ilości
osób stale lub czasowo przebywających na jej terenie, w taki sposób by jego opróżnianie było konieczne
nie częściej niż raz w tygodniu bez możliwości dopuszczenia do przepełnienia - przyjmując zużycie wody
według wodomierza lub jako równe 3 m3 /osobę/miesiąc.
Rozdział 8.
WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI
§ 25.
Gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z terenu gminy Pszczółki powinno być
zgodne z każdocześnie obowiązującym Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami Województwa
Pomorskiego.
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Rozdział 9.
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE, MAJĄCYCH NA CELU OCHRONĘ
PRZED ZAGROŻENIEM LUB UCIĄŻLIWOŚCIĄ DLA LUDZI

§ 26.
1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania środków ostrożności
zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem
terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.
2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane stworzyć warunki uniemożliwiające
wydostanie się zwierząt z terenu nieruchomości.
3. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są obowiązane do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń
pozostawionych przez zwierzęta w obiektach oraz na innych terenach przeznaczonych do użytku
publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych.
Postanowienie to nie dotyczy osób o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osób niewidomych,
korzystających z psów przewodników.
§ 27.
1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do sprawowania nad nimi stałego
i skutecznego nadzoru.
2. Osobom utrzymującym zwierzęta domowe nie wolno pozostawiać psa na uwięzi w taki sposób, że
zagraża on otoczeniu.
3. Psy muszą być wyprowadzane na uwięzi i tylko przez osoby, które są w stanie sprawować
odpowiedni nadzór nad zwierzęciem, a psy ras uznawanych za agresywne, ich mieszańce oraz inne
zagrażające otoczeniu, wyłącznie przez osoby dorosłe.
4. Zwolnienie psa z uwięzi jest dozwolone tylko z nałożonym kagańcem i gdy właściciel lub opiekun ma
możliwość sprawowania pełnej kontroli nad jego zachowaniem. Nie wolno zwalniać z uwięzi psów ras
uznawanych za agresywne, ich mieszańców oraz innych, zagrażających otoczeniu. Obowiązek
nakładania kagańca nie dotyczy psów, u których występują przeciwwskazania:
1) anatomiczne,
2) zdrowotne.
Rozdział 10.
WYMAGANIA ODNOŚNIE UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH
WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ
§ 28.
Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej, w zabudowie mieszkaniowej, usługowej i produkcyjnej, na terenach ogrodów działkowych, na
terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustalił taki zakaz, z zastrzeżeniem § 29, 30 i 31.
§ 29.
1. Zezwala się na utrzymywanie drobnych zwierząt gospodarskich (ptactwa domowego) w zabudowie
jednorodzinnej z zapewnieniem właściwych warunków sanitarnohigienicznych.
2. Właściciel lub osoby nadzorujące zwierzęta w miejscach publicznych zobowiązane są do
niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta.
3. Zabrania się wprowadzania zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, jeśli mogłyby stanowić
zagrożenie lub uciążliwość dla osób nich korzystających z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla
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zwierząt, takich jak lecznice, wystawy, itp. Postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych,
korzystających z pomocy psów - przewodników.
4. Nieruchomość, na której zwierzęta domowe przebywają swobodnie powinna być ogrodzona i
zabezpieczona w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się zwierząt poza jej teren, zaś
osoby utrzymujące np. gady, płazy, ptaki lub owady na nieruchomościach położonych w zabudowie
jednorodzinnej, w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązane są zabezpieczyć je przed
wydostaniem się tych zwierząt na zewnątrz.
§ 30.
Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt
gospodarskich pod następującymi warunkami:
1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt
2) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska, w tym emisje będące jej skutkiem, zostaną ograniczone
do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona;
3) prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, zobowiązani
są przestrzegać zapisów niniejszego Regulaminu, a ponadto:
a) przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych,
b) gromadzić i usuwać nieczystości, które nie są obornikiem i gnojówką, w sposób przewidziany dla
ścieków;
§ 31.
Pszczoły należy trzymać w ulach ustawionych w odległości co najmniej 10 m od granicy
nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla
właścicieli nieruchomości sąsiednich.
Rozdział 11.
OBSZARY PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI ORAZ TERMINY JEJ
PRZEPROWADZANIA
§ 32.
1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
podpiwniczonej oraz obszary w miejscach najbardziej zagrożonych występowaniem gryzoni.
2. Deratyzacja powinna odbywać się co najmniej raz w roku w okresie jesiennym oraz każdorazowo
w przypadku wystąpienia populacji gryzoni na terenie nieruchomości.
3. Właściciele wszystkich nieruchomości zobowiązani są do stałego usuwania gryzoni w obrębie
swojej nieruchomości.
Rozdział 12.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 33.
Wszelkie nieprawidłowości dotyczące stanu czystości i porządku na terenie gminy Pszczółki
można zgłaszać w sekretariacie Urzędu Gminy w Pszczółkach oraz na adres poczty elektronicznej:
urzad@pszczolki.pl
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UZASADNIENIE

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach konieczne jest dostosowanie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Pszczółki” do nowych zapisów ustawy, a w konsekwencji podjęcie niniejszej uchwały.
Regulamin uzyskał pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
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