
UCHWAŁA NR XXXVI/288/13
RADY MIEJSKIEJ WSKWIERZYNIE

z dnia 21 marca 2013 r.

w sprawie przyjęciaRegulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Skwierzyna.

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości

i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze

zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego uchwala

się, co następuje:

Rozdział 1.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 1. 1. Obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmuje
następujące frakcje odpadów:

1)papieru i tektury;

2)opakowań ze szkła;

3)opakowań z tworzyw sztucznych;

4)przeterminowanych leków i chemikaliów;

5)zużytych baterii i akumulatorów;

6)zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

7)mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;

8)odpadów budowlanych i rozbiórkowych;

9)zużytych opon;

10)metali;

11)odpadów ulegających biodegradacji oraz zielonych.

2. Odpady określone w ust, 1 odbierane są w sposób gwarantujący ich niezmieszanie
z innymi rodzajami odpadów zbieranych selektywnie.

§ 2. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników, wykonując obowiązek

nałożony art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2012r. poz. 391 ze zm.) uprzątnięte z części nieruchomości służących do użytku

publicznego błoto, śnieg, lód oraz inne zanieczyszczenia, mają obowiązek odgarnąć

w miejsce niepowodującezakłóceńw ruchu pojazdów oraz pieszych.
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§ 3. 1. Mycie i naprawa pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami
naprawczymi jest niedozwolone, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Zezwala się na mycie pojazdów samochodowych na utwardzonym terenie
nieruchomości, niesłużącym do użytku publicznego, pod warunkiem odprowadzania
powstałych ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiorników bezodpływowych. Ścieki

takie nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do zbiorników wodnych lub do ziemi.

3. Drobne naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi
dopuszczalne są wyłącznie na terenie właściciela nieruchomości, pod warunkiem, że nie
wpłynie to ujemnie na środowisko i nie będzie stwarzało uciążliwości dla najbliższego

otoczenia. Odpady powstające na skutek naprawy muszą być gromadzone w pojemnikach
do tego przystosowanych i oddawane do utylizacji firmom posiadającym stosowne
zezwolenia.

Rozdział 2.
Rodzaje i minimalna pojemnośćpojemników przeznaczonych do zbierania odpadów

komunalnych na terenie nieruchomościoraz na drogach publicznych, a także

warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 4. 1. Dopuszcza się stosowanie następujących rodzajów pojemników przeznaczonych
do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz przy drogach
publicznych:

1)pojemniki o pojemności 60 litrów (L);

2)pojemniki o pojemności 110 L;

3)pojemniki o pojemności 120 L;

4)pojemniki o pojemności 240 L;

5)pojemniki o pojemności 1100 L,

6)pojemniki (KP5, KP7, KPlO) o pojemności od 5 do 10 m',

7)pojemniki z tworzywa sztucznego oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do
każdego rodzaju odpadu selektywnie zbieranego, o rozmiarach 30, 60, 90, 120, 1500 l;

8)kosze uliczne o pojemności od 20 do 70 1,

9)worki z folii LDPE.

2. W miejscach publicznych odpady komunalne pochodzące z tych mIeJSC należy

gromadzić w koszach ulicznych. Zabrania się wrzucania do koszy ulicznych odpadów
pochodzących z gospodarstw domowych, ogrodów działkowych oraz odpadów będących

wynikiem prowadzenia działalności gospodarczej.

3. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zlokalizowane przy drogach, na
parkingach, placach i ulicach, w parkach i zieleńcach oraz innych miejscach publicznych,
powinny być tak zlokalizowane, aby były widoczne, a ich pojemność nie może być

mniejsza niż 20 1. Ilość ustawionych pojemników na nieruchomości powinna być

dostosowana do potrzeb korzystających z nich osób.
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4. Pojemniki umieszczone powinny być w wydzielonych miejscach odpowiednio
utwardzonych i zabezpieczonych, spełniających wymagania określone w odrębnych

przepisach, tak by nie stanowiły uciążliwości dla ludzi i środowiska.

§ 5. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na
terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) oraz zbieranych selektywnie
odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkująmieszkańcy

w budynkach jednorodzinnych, w oparciu o liczbę osób zamieszkujących:

1)na nieruchomościzamieszkałej przez 1-4 osoby: jeden pojemnik o pojemności 110 l do
zbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz po jednym worku z folii LDPE na
odpowiednią frakcję odpadów gromadzonych selektywnie;

2)na nieruchomości zamieszkałej przez 5 i więcej osób: jeden pojemnik o pojemności

240 l do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz po dwa worki z folii
LDPE na odpowiednią frakcj ę odpadów gromadzonych selektywnie.

2. Dopuszcza się przy zachowaniu minimalnej pojemności, zastosowanie do
gromadzenia odpadów komunalnych innych pojemników, niż zostały określone w § 7 ust.
1.

§ 6. Ustala Się dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami
wielolokalowymi, minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na
terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) oraz zbieranych selektywnie
odpadów komunalnych, w oparciu o liczbę zamieszkujących osób:

1)jeden pojemnik o pojemności 1100 l do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych
od 1 do 35 osób zamieszkujących dany budynek wielorodzinny oraz po 1 pojemniku na
odpowiednią frakcję odpadów gromadzonych selektywnie;

2)odpowiednio większąilość pojemników o pojemności 1100 l do zbierania zmieszanych
odpadów komunalnych oraz odpowiednio większą ilość pojemników na poszczególne
frakcje odpadów gromadzonych selektywnie dostosowanych do liczby mieszkańców

powyżej 35 osób zamieszkujących daną nieruchomość wielorodzinną;

3)dopuszcza się przy zachowaniu minimalnej pojemności, zastosowanie do gromadzenia
odpadów komunalnych innych pojemników, niż zostały określone w ust. 1.

§ 7. Ustala się dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych minimalną pojemność

pojemnika/worka przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości

niesegregowanych (zmieszanych) oraz zbieranych selektywnie odpadów komunalnych:

l)w szkołach, przedszkolach - 2 l na każdego ucznia i pracownika do odpadów
zmieszanych; odpady segregowane można gromadzić w workach o pojemności co
najmniej 60 l lub do pojemników z tworzyw sztucznych specjalnie oznaczonych
w stosunku do każdego rodzaju odpadu selektywnie zbieranego o pojemności

odpowiadającej łącznej wielkości worków;

2)w lokalach gastronomicznych minimum 20 l na każde jedno miejsce konsumpcyjne,
jednak nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 240 l; odpady segregowane można

gromadzić w workach o pojemności co najmniej 60 l lub do pojemników z tworzyw
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sztucznych specjalnie oznaczonych w stosunku do każdego rodzaju odpadu
selektywnie zbieranego; o pojemności odpowiadającej łącznej wielkości worków;

3)w zakładach rzemieślniczych, usługowych, produkcyjnych co najmniej 1 pojemnik
o pojemności 240 l na odpady zmieszane na każdych 10 pracowników; odpady
segregowane można gromadzić w workach o pojemności co najmniej 60 l lub do
pojemników z tworzyw sztucznych specjalnie oznaczonych w stosunku do każdego

rodzaju odpadu selektywnie zbieranego o pojemności odpowiadającej łącznej wielkości

worków;

4)w lokalach handlowych minimum 50 l na każde 10 m2 powierzchni całkowitej, jednak
nie mniej niż 1 pojemnik o pojemności 240 l na lokal na odpady komunalne zmieszane;
odpady segregowane można gromadzić w workach o pojemności co najmniej 60 l lub
do pojemników z tworzyw sztucznych specjalnie oznaczonych w stosunku do każdego

rodzaju odpadu selektywnie zbieranego o pojemności odpowiadającej łącznej wielkości

worków;

5)w ośrodkach zdrowia, bankach, urzędach pocztowych i innych instytucjach
administracyjnych oraz gospodarczych wynosi minimum 1 pojemnik o pojemności 240
l na 10 pracowników na zmieszane odpady komunalne; odpady segregowane można

gromadzić w workach o pojemności co najmniej 60 l lub do pojemników z tworzyw
sztucznych specjalnie oznaczonych w stosunku do każdego rodzaju odpadu
selektywnie zbieranego o pojemności odpowiadającej łącznej wielkości worków;

6)w domkach letniskowych i campingach minimum 1 pojemnik o pojemności 110 l na
daną nieruchomość lub worki o łącznej pojemności odpowiadającej wielkości

pojemnika 110 l na zmieszane odpady komunalne; odpady segregowane można

gromadzić w workach o pojemności co najmniej 30 l;

§ 8. 1. Wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w pojemniki służące do zbierania
odpadów komunalnych za wyjątkiem worków do selektywnej zbiórki odpadów,
utrzymywanie tych pojemników wodpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym

i technicznym są obowiązkami właściciela nieruchomości.

2. Dezynfekowanie pojemników służących do zbierania odpadów komunalnych co
najmniej 2 razy do roku oraz wyposażenie nieruchomości w worki do selektywnej zbiórki
odpadów są obowiązkami gminy.

§ 9. 1. Określa się rodzaje i pojemność pojemników przeznaczonych do selektywnego
zbierania odpadów przez właścicieli nieruchomości:

1)Pojemność worków winna wynosić od 60 l do 120 l;

2)Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować pojemniki/worki
o następujących ujednoliconych kolorach:

a) NIEBIESKI - z przeznaczeniem na makulaturę i papier;

b) ŻÓŁTY - z przeznaczeniem na opakowania z tworzyw sztucznych i metali;

c) ZIELONY - z przeznaczeniem na opakowania szklane;

d) BRĄZOWY - z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji;
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2. W przypadku me przekazania podmiotowi odbierającemu odpady, odpadów
zebranych selektywnie w terminie określonym harmonogramem, właściciele

nieruchomości w/w odpady mogą dostarczyć własnym transportem do punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

3. Przeterminowane leki należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych
i przekazać je do specjalistycznych pojemników znajdujących się waptekach lub
w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

4. Zużyte baterie i akumulatory należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych
i przekazywać je do specjalistycznych pojemników znajdujących się w wyznaczonych
punktach lub w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

5. Odpady budowlane i remontowe, które powstały w wyniku drobnych robót
niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót oraz
zużyte opony można przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych lub
podmiotowi odbierającemu odpady w terminie określonym harmonogramem.

6. Odpady wielkogabarytowe można przekazać do punktu selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych lub w terminie określonym harmonogramem przez podmiot
odbierający odpady.

7. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy umieszczać w punktach do tego
wyznaczonych oraz w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

8. Dopuszcza się możliwość gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji w tym
odpadów zielonych w przydomowych kompostownikach na terenie własnej nieruchomości

z zachowaniem odpowiednich warunków sanitarnych i w sposób niestwarzający

uciążliwości dla otoczenia.

Rozdział 3.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych

z terenu nieruchomościoraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 10. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest udostępnić pojemniki i worki
przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, na czas ich odbierania,
w szczególności poprzez ich wystawienie w miejsce umożliwiające swobodny do nich
dojazd lub umożliwić dostęp do altanki śmietnikowej. Wystawienie pojemników i worków
nie może powodować uciążliwości dla mieszkańców oraz innych osób trzecich.

2. Pojemniki i worki powmny być udostępnianie zgodnie z obowiązującym

harmonogramem odbioru.

§ 11. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu nieruchomości:

l)w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej co najmniej dwa razy w miesiącu;

2)w zabudowie wielorodzinnej co najmniej raz w tygodniu;

3)w zabudowie wielorodzinnej, w której nie jest sprawowany zarząd nieruchomością

wspólną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali,
stosuje się pkt 1.
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§ 12. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się z terenu
nieruchomości segregowanych odpadów komunalnych wskazanych w § 1 ust. 1 pkt: 1, 2,
3, 11:

1)zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej co najmniej raz w miesiącu z zastrzeżeniem

pkt 3;

2)w zabudowie wielorodzinnej co najmniej dwa razy w miesiącu z zastrzeżeniem pkt 3;

3)odpady ulegające biodegradacji zbierane będąw okresie letnim tj. od 1 kwietnia do 30
września przynajmniej raz w tygodniu;

4)w zabudowie wielorodzinnej, w której nie jest sprawowany zarząd nieruchomością

wspólnąw rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali,
stosuje się pkt 1.

§ 13. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się z terenu
nieruchomości segregowanych odpadów komunalnych wskazanych w § 1 ust. 1 pkt: 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10 w miarę zaistniałej potrzeby.

§ 14. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości

ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do
przepełnienia się urządzeń i wylewania ich zawartości na zewnątrz, gwarantując

zachowanie czystości i porządku na nieruchomości; co podlega kontroli i ewidencji
gminnej. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników przydomowych
oczyszczalni wynika z indywidualnych instrukcji ich eksploatacji.

Rozdział 4.
Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, inne

wymagania wynikające z krajowego i wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 15. Według KPGO 2010-2014 w gospodarce odpadami komunalnymi przyjęto

następujące cele:

1)objęcie wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów
najpóźniej do 2015 r.;

2)zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na
składowiska odpadów, aby nie było składowanych w 2013 r. więcej niż 50%, natomiast
w 2020 r. więcej niż 35% masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.;

3)zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych do max 60% wytworzonych
odpadów do końca 2014 r.;

4)przygotowanie do ponownego wykorzystania i recykling materiałów odpadowych,
przynajmniej takich jak papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło z gospodarstw
domowych i w miarę możliwości odpadów innego pochodzenia podobnych do
odpadów z gospodarstw domowych na poziomie minimum 50% ich masy do 2020
roku.

§ 16. Właściciele nieruchomości w celu ograniczenia możliwości powstawania
odpadów komunalnych zobowiązani są do minimalizowania używania jednorazowych
opakowań (toreb) z tworzyw nieulegającychbiodegradacji.

Id: YMCYL·XTBEO-UUFGV-OBBSW-WZLVD. Uchwalony Strona 6



Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów

przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 17. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, są zobowiązane

do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniając ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do użytku publicznego, ponadto zobowiązane są trzymać je na swojej
nieruchomości oraz zapewniać właściwą opiekę, ponoszą też pełną odpowiedzialność za
zachowanie tych zwierząt.

2. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest możliwe po spełnieniu następujących

warunków:

l)właściciellub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a psa
ras dużych bądź uznanych za agresywne lub zachowujących się w sposób agresywny
na smyczy i w kagańcu oraz wyłącznie przez osoby dorosłe;

2)zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies ras dużych oraz
uznawanych za agresywne jest w kagańcu, w miejscach mało uczęszczanych przez
ludzi i tylko wtedy, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej

kontroli nad jego zachowaniem.

3. Do innych zwierząt domowych mogących stanowić zagrożenie dla ludzi stosuje się

odpowiednio ust. 2.

4. Zabronione jest:

1)pozostawianie psa bez dozoru, jeżeli nie jest on należycie uwiązany lub nie znajduje się

w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający

wydostanie się psa na zewnątrz;

2)wpuszczanie psów do piaskownic i na place zabaw dla dzieci.

5. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń

spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach
przeznaczonych do użytku wspólnego.

Rozdział 6.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych

z produkcji rolniczej

§ 18. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą

być utrzymywane pod warunkiem, że nie będą stanowiły uciążliwości dla otoczenia
z zachowaniem zasad określonych w niniejszym Regulaminie, warunków higieniczno
sanitarnych oraz warunków hodowli i przetrzymywania zwierząt określonych w ustawie
o ochronie zwierząt.

2. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany zapewnić:
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a) gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości
w sposób zgodny z prawem, w tym zwłaszcza z wymaganiami niniejszego Regulaminu
i nie powodowanie zanieczyszczeń terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych
i podziemnych,

b) nie powodowanie uciążliwości (takich jak hałas i odory) przez prowadzoną hodowlę

wobec innych ludzi.

3. Wprowadza się całkowity zakaz chowu i utrzymywania zwierząt gospodarskich na
następujących obszarach gminy wyłączonych z produkcji rolnej:

a) w ścisłej zabudowie mieszkaniowej,

b) na terenach ogrodów działkowych.

Rozdział 7.
Obszary podlegająceobowiązkowejderatyzacji i terminy jej przeprowadzenia

§ 19. 1. Deratyzacja jest przeprowadzana przynajmniej raz w roku w czwartym
kwartale.

2. Obowiązkowej deratyzacji podlegają wszystkie obiekty na terenie gminy
w szczególności budynki mieszkalne, obiekty użyteczności publicznej, obiekty służby

zdrowia, zabudowania gospodarcze, sklepy, warsztaty, obiekty przemysłowe, pojemniki
na odpady, piwnice, przyłącza kanalizacyjne, kolektory sanitarne.

Rozdział 8.
Postanowienia końcowe

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Skwierzyny.

§ 21. Traci moc Uchwała Nr XXXI/240/12 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 20
grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy Skwierzyna.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
UrzędowymWojewództwa Lubuskiego.

PrzewodniczącaRady
Miejskiej

~~~
Zofia Zawłocka
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