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UCHWAŁA NR XXIX/314/20
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wałbrzych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020
r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439), uchwala się co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wałbrzych, stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.
§ 3. Traci moc uchwała nr XV/201/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie
wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wałbrzych (Dz. Urz. Woj. Doln.
z 2015 r. poz. 5452 z późn. zm.).
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w BIP Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha:
Maria Anna Romańska
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Załącznik do uchwały nr XXIX/314/20
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 22 grudnia 2020 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wałbrzych
Rozdział 1.
Przepisy ogólne
§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wałbrzych, zwany dalej Regulaminem
określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wałbrzych.
§ 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach;
2) „gnieździe” - rozumie się przez to ogólnodostępne miejsce selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
w którym ustawione są następujące pojemniki:
a) pojemnik w kolorze niebieskim z przeznaczeniem na papier i tekturę;
b) pojemnik w kolorze żółtym z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne (butelki PET);
c) pojemnik w kolorze zielonym z przeznaczeniem na szkło;
d) pojemnik w kolorze brązowym z przeznaczeniem na bioodpady, w tym trawę.
3) Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - rozumie się przez to specjalnie
w tym celu przygotowane, wyposażone i dozorowane miejsce, zlokalizowane w miejscu dostępnym
dla mieszkańców, w którym mieszkańcy mogą nieodpłatnie przekazywać odpady selektywnie zebrane, tj:
a) papier i tektura;
b) metale;
c) tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, w tym folia opakowaniowa, butelki PET,
styropian opakowaniowy;
d) szkło;
e) odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
f) bioodpady, w tym trawa;
g) przeterminowane leki;
h) chemikalia i opakowania po chemikaliach;
i) farby i opakowania po farbach;
j) zużyte baterie i akumulatory;
k) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
l) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
m) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne;
n) zużyte opony;
o) odpady z odzieży i tekstyliów;
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p) 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;
r) drewno;
s) popioły i żużle z palenisk domowych;
t) odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwie domowym;
4) lokalu użytkowym – rozumie się przez to część budynku składającą się z jednego lub więcej pomieszczeń,
wydzieloną stałymi przegrodami budowlanymi albo cały budynek, nie będący mieszkaniem,
pomieszczeniem technicznym czy gospodarczym, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza
(handlowa, usługowa, rzemieślnicza, produkcyjna itp.);
5) odpadach komunalnych rozumie się przez to odpady, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r., o odpadach;
6) odpadach niesegregowanych (zmieszanych) - rozumie się przez to odpady, które pozostają
po posortowaniu odpadów i wyodrębnieniu frakcji odpadów podlegających selektywnej zbiórce;
7) pozostałych odpadach opakowaniowych - rozumie się przez to:
a) odpady z tworzyw sztucznych (z wyjątkiem butelek PET);
b) odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
c) metal;
8) zakładzie produkcyjnym, rzemieślniczym i usługowym – rozumie się przez to obiekt przeznaczony
do wytwarzania i wyposażony w urządzenia produkcyjne, służące temu celowi;
9) podmiocie uprawnionym - rozumie się przez to przedsiębiorcę, który uzyskał wpis do prowadzonego
przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości;
10) powierzchni użytkowej- rozumie się przez to powierzchnię użytkową budynku lub jego części, o której
mowa w art. 1a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 1170 z późn.zm.);
11) zabudowie jednorodzinnej- rozumie się przez to budynek mieszkalny jednorodzinny, bądź zespół takich
budynków, wraz z przeznaczonymi dla potrzeb mieszkających w nich osób budynkami garażowymi
i gospodarczymi;
12) zabudowie wielorodzinnej - rozumie się przez to zabudowę, na którą składają się budynki wielorodzinne,
a więc takie, które nie spełniają definicji budynku jednorodzinnego;
13) budynku jednorodzinnym - rozumie się przez to budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie
bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący
konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej
nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku;
14) budynku wielorodzinnym- rozumie się przez to budynek niespełniający definicji budynku
jednorodzinnego zawierający więcej niż dwa lokale mieszkalne;
15) małej wspólnocie- rozumie się przez to wspólnotę mieszkaniową, w której liczba lokali wyodrębnionych
i lokali niewyodrębnionych należących nadal do dotychczasowego właściciela nieruchomości, nie jest
większa niż 3;
16) dużej wspólnocie- rozumie się przez to wspólnotę mieszkaniową, w której liczba lokali wyodrębnionych
i lokali niewyodrębnionych, jest większa niż 3;
17) nieruchomościach mieszanych - należy przez to rozumieć nieruchomości, które w części stanowią
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości , na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;
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18) nieruchomościach niezamieszkałych -należy przez to rozumieć nieruchomości, na których
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;
19) nieruchomościach zamieszkałych- -należy przez to rozumieć nieruchomości w zabudowie jedno
i wielorodzinnej, na których zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady komunalne;
20) gminie- rozumie się przez to gminę Wałbrzych;
Rozdział 2.
Obowiązki i wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 3. 1. W granicach gminy selektywnemu zbieraniu podlegają następujące kategorie odpadów
komunalnych:
a) papier i tektura;
b) metale;
c) tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, w tym folia opakowaniowa, butelki PET, styropian
opakowaniowy;
d) szkło;
e) odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
f) bioodpady, w tym trawa;
g) przeterminowane leki;
h) chemikalia i opakowania po chemikaliach;
i) farby i opakowania po farbach;
j) zużyte baterie i akumulatory;
k) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
l) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
m) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne;
n) zużyte opony;
o) odpady z odzieży i tekstyliów;
p) 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;
r) drewno,
s) popiół i żużel z palenisk domowych;
t) odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwie domowym.
2. Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dotyczy wszystkich rodzajów zabudowy,
w tym nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.
§ 4. W zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących
do użytku publicznego, właściciele nieruchomości zapewniają:
1) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku
publicznego;
2) gromadzenie błota, śniegu i lodu uprzątniętego z części nieruchomości służących do użytku publicznego
na skraju chodnika od strony jezdni, w sposób niezagrażający bezpieczeństwu przechodniów i pojazdów,
nieutrudniający ruchu, niezagrażający istniejącej roślinności oraz umożliwiający odpływ wody
do kanalizacji.
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§ 5. Zabrania się uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię,
w przydrożny pas zieleni, do kratek ściekowych bądź koszy ulicznych.
§ 6. W zakresie mycia pojazdów samochodowych poza myjniami, ustala się, że na terenie nieruchomości
położonych w granicach gminy, mycie pojazdów można przeprowadzać wyłącznie, wtedy gdy:
1) mycie dotyczy wyłącznie karoserii;
2) mycie odbywa się na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości;
3) ścieki z mycia pojazdów odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone są w szczelnych
zbiornikach bezodpływowych.
§ 7. W zakresie naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi, ustala się,
że na terenie gminy dokonywanie napraw pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi,
dozwolone jest wyłącznie w przypadku:
1) wystąpienia awarii i polega na wykonaniu drobnych napraw lub doraźnych czynności umożliwiających
kontynuowanie jazdy lub uruchomienie pojazdu,
2) wykonywania napraw w garażach lub na wydzielonych i utwardzonych częściach nieruchomości
pod warunkiem, że naprawa pojazdów samochodowych nie powoduje zanieczyszczania środowiska
i nie wymaga usuwania olejów, płynów chłodniczych i hamulcowych oraz prac lakierniczych, a także
nie stwarza uciążliwości dla współwłaścicieli nieruchomości lub właścicieli sąsiednich nieruchomości.
Rozdział 3.
Rodzaj pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości,
na drogach publicznych oraz wymagania dotyczące ich minimalnej pojemności oraz rozmieszczania
i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym oraz utrzymania w odpowiednim
stanie porządkowym miejsc gromadzenia odpadów
§ 8. 1. Pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) oraz segregowanych
muszą być sprawne technicznie, szczelne, zamykane, wykonane z materiałów trudnopalnych, oznakowane
odpowiednim kolorem, w sposób jednoznacznie wskazujący przeznaczenie pojemnika na odpady określonego
rodzaju oraz przystosowane do opróżniania przez pojazdy specjalistyczne.
2. Pojemniki przeznaczone do zbiórki odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych)
i segregowanych muszą spełniać wymagania norm EN-840.
3. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych muszą posiadać oznaczenia określające:
1) rodzaj gromadzonych odpadów;
2) w przypadku pojemników przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów - informację o rodzaju
frakcji odpadów komunalnych, które należy w nich umieszczać oraz ewentualnie których umieszczanie
jest zakazane.
4. Do zbierania odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) stosuje się pojemniki
o pojemnościach od 60 l do 2200 l oraz kp - 7 o pojemności 7000 l.
5. Do selektywnego zbierania odpadów komunalnych stosuje się pojemniki od 60 l do 2200 l lub worki
o pojemności od 80 l do 120 l w systemie indywidualnym oraz pojemniki i zamykane kontenery o pojemności
1100 l, 2200 l, kp-7 o pojemności 7000 l w systemie zbiorczym.
6. Każda nieruchomość musi być wyposażona w pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych, w tym
pojemnik:
1) do zbierania odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych),
2) do zbierania pozostałych odpadów opakowaniowych.
7. Pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych musi być dostosowana
do liczby osób korzystających z tych pojemników, do ilości wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów
oraz częstotliwości ich opróżniania.
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8. Łączną minimalną pojemność pojemników dla nieruchomości zamieszkałej oblicza się przyjmując,
że powinna ona odpowiadać sumarycznej objętości wszystkich odpadów komunalnych zbieranych
i odbieranych z terenu nieruchomości, z zachowaniem następujących norm tygodniowych: co najmniej 30 l
na jednego mieszkańca, jednak nie mniej niż dwa pojemniki 60 l, tj. jeden pojemnik 60 l na odpady
niesegregowane (zmieszane) i jeden pojemnik 60l na pozostałe odpady opakowaniowe;
9. O rodzaju, pojemności i lokalizacji pojemników ustawionych na terenie nieruchomości niezamieszkałej
decyduje właściciel nieruchomości. Łączną minimalną pojemność pojemnika oblicza się przyjmując,
że powinna ona odpowiadać sumarycznej objętości wszystkich odpadów komunalnych zbieranych
i odbieranych z terenu nieruchomości, z zachowaniem następujących norm tygodniowych:
1) dla domków letniskowych, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno wypoczynkowe jedynie przez część roku - co najmniej 30 l na jednego korzystającego, jednak nie mniej
niż dwa pojemniki 60 l tj. pojemnik 60 l na odpady niesegregowane (zmieszane) i pojemniki 60 l
na pozostałe odpady opakowaniowe na każdą nieruchomość;
2) dla lokali użytkowych:
a) spożywczych- co najmniej 1 litr/m2 powierzchni użytkowej, jednak nie mniej niż dwa pojemniki 60 l,
tj. pojemnik 60 l na odpady niesegregowane (zmieszane) i pojemnik 60 l na pozostałe odpady
opakowaniowe na każdy lokal;
b) odzieżowych i przemysłowych- co najmniej 3/4 litra/m2 powierzchni użytkowej, jednak nie mniej
niż dwa pojemniki 60 l tj. pojemnik 60 l na odpady niesegregowane (zmieszane) i pojemnik 60 l
na pozostałe odpady opakowaniowe na każdy lokal;
c) innych użytkowych- co najmniej 1/4 litra/m2 powierzchni użytkowej, jednak nie mniej niż dwa
pojemniki 60 l tj. pojemnik 60 l na odpady niesegregowane (zmieszane) i pojemnik 60 l na pozostałe
odpady opakowaniowe na każdy lokal;
3) dla zakładów:
a) rzemieślniczych i usługowych - co najmniej 1/2 litra/m2 powierzchni użytkowej, jednak nie mniej
niż dwa pojemniki 60 l tj. pojemnik 60 l na odpady niesegregowane (zmieszane) i pojemnik 60 l
na pozostałe odpady opakowaniowe na każdy zakład;
b) produkcyjnych - co najmniej 3/4 litra/m2 powierzchni użytkowej, jednak nie mniej niż dwa pojemniki
60 l tj. pojemnik 60 l na odpady niesegregowane (zmieszane) i pojemnik 60 l na pozostałe odpady
opakowaniowe na każdy zakład;
4) dla punktów szybkiej obsługi gastronomicznej - co najmniej 1 litr/m2 powierzchni użytkowej, jednak
nie mniej niż dwa pojemniki 60 l tj. pojemnik 60 l na odpady niesegregowane (zmieszane) i pojemnik 60 l
na pozostałe odpady opakowaniowe na każdy punkt;
5) dla przychodni i poradni- co najmniej 5 l na każdego pracownika oraz dodatkowo co najmniej 3/4 litra/m2
powierzchni użytkowej, jednak nie mniej niż dwa pojemniki 60 l tj. pojemnik 60 l na odpady
niesegregowane (zmieszane) i pojemnik 60 l na pozostałe odpady opakowaniowe na każdy punkt;
6) dla targowisk, hal targowych, giełd - co najmniej 3/4 litra/m2 powierzchni użytkowej jednak nie mniej niż
dwa pojemniki 60 l tj. pojemnik 60 l na odpady niesegregowane (zmieszane) i pojemnik 60 l na pozostałe
odpady opakowaniowe;
7) dla obiektów użyteczności publicznej, urzędów, banków i biur - co najmniej 5 l jednak nie mniej niż dwa
pojemniki 60 l tj. pojemnik 60 l na odpady niesegregowane (zmieszane) i pojemnik 60 l na pozostałe
odpady opakowaniowe na każdego pracownika oraz dodatkowo w przypadku:
a) szkół, przedszkoli, żłobków lub innych placówek całodziennego pobytu - co najmniej 3 l na każdego
studenta, ucznia lub dziecko jednak nie mniej niż dwa pojemniki 60 l tj. pojemnik 60 l na odpady
niesegregowane (zmieszane) i pojemnik 60 l na pozostałe odpady opakowaniowe;
b) szpitali, domów opieki, noclegowni - co najmniej 15 l na każde łóżko jednak nie mniej niż dwa
pojemniki 60 l tj. pojemnik 60 l na odpady niesegregowane (zmieszane) i pojemnik 60 l na pozostałe
odpady opakowaniowe;
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c) internatów, domów akademickich, burs - co najmniej 15 l na każde łóżko jednak nie mniej niż dwa
pojemniki 60 l tj. pojemnik 60 l na odpady niesegregowane (zmieszane) i pojemnik 60 l na pozostałe
odpady opakowaniowe;
d) hoteli, moteli lub pensjonatów - co najmniej 15 l na każde łóżko jednak nie mniej niż dwa pojemniki 60 l
tj. pojemnik 60 l na odpady niesegregowane (zmieszane) i pojemnik 60 l na pozostałe odpady
opakowaniowe;
e) lokali i ogródków gastronomicznych - co najmniej 15 l na każde miejsce konsumpcyjne jednak nie mniej
niż dwa pojemniki 60 l tj. pojemnik 60 l na odpady niesegregowane (zmieszane) i pojemnik 60 l na
pozostałe odpady opakowaniowe, z uwzględnieniem możliwości uśrednienia liczby osób korzystających
z tych pojemników w danej porze roku;
f) sal widowiskowych, koncertowych, teatrów, kin - co najmniej 3 l na każde miejsce na widowni jednak
nie mniej niż dwa pojemniki 60 l tj. pojemnik 60 l na odpady niesegregowane (zmieszane) i pojemnik
60 l na pozostałe odpady opakowaniowe;
g) zespołów garaży wolnostojących - 5 l na każde miejsce postojowe jednak nie mniej niż dwa pojemniki
60 l tj. pojemnik 60 l na odpady niesegregowane (zmieszane) i pojemnik 60 l na pozostałe odpady
opakowaniowe;
h) ogródków działkowych - co najmniej 10 l na każdą wyodrębnioną działkę w okresie od 1 marca do 31
października, a po tym okresie 1 l na każdą działkę jednak nie mniej niż dwa pojemniki 60 l tj. pojemnik
60 l na odpady niesegregowane (zmieszane) i pojemnik 60 l na pozostałe odpady opakowaniowe;
i) cmentarzy - co najmniej 2 l na jedno miejsce pochówku jednak nie mniej niż dwa pojemniki 60 l
tj. pojemnik 60 l na odpady zmieszane i pojemnik 60 l na pozostałe odpady opakowaniowe;
j) schronisk lub hoteli dla zwierząt - 5 l na każde zwierzę jednak nie mniej niż dwa pojemniki 60 l
tj. pojemnik 60 l na odpady niesegregowane (zmieszane) i pojemnik 60 l na pozostałe odpady
opakowaniowe;
8) dla pozostałych, niewymienionych wcześniej rodzajów działalności - co najmniej 3/4 litra/m2 powierzchni
użytkowej, jednak nie mniej niż dwa pojemniki 60 l tj. pojemnik 60 l na odpady niesegregowane
(zmieszane) i pojemnik 60 l na pozostałe odpady opakowaniowe na każdą nieruchomość.
10. Dla lokali użytkowych w nieruchomościach o charakterze mieszanym tj w części zamieszkałej
i w części, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ustala się liczbę pojemników
odpowiadającą powierzchni użytkowej lokalu w sposób następujący:
1) do 120 m2 - pojemnik min. 60 l na odpady niesegregowane (zmieszane) i pojemnik min. 60 l na pozostałe
odpady opakowaniowe lub większe;
2) od 120,01 do 240,00 m2 - pojemnik min. 120 l na odpady niesegregowane (zmieszane) i pojemnik min.
120 l na pozostałe odpady opakowaniowe lub większe;
3) od 240,01 m2 do 360,00 m2 – pojemnik o pojemności min. 120 l i 60 l tj., na odpady niesegregowane
(zmieszane) i pojemnik o pojemności min. 120 l i 60 l na pozostałe odpady opakowaniowe lub większe;
4) od 360,01 m2 do 480,00 m2 - pojemnik min. 240 l na odpady niesegregowane (zmieszane) i pojemnik min.
240 l na pozostałe odpady opakowaniowe lub większe;
5) od 480,01 m2 do 600,00 m2- pojemnik min. 240 l i 60 l na odpady niesegregowane (zmieszane) i pojemnik
min. 240 l i 60 l na pozostałe odpady opakowaniowe lub większe;
6) od 600,01 m2 do 720,00 m2- pojemnik min. 240 l i 120 l na odpady niesegregowane (zmieszane) i pojemnik
min. 240 l i 10 l na pozostałe odpady opakowaniowe lub większe;
7) powyżej 720,00 m2 - pojemnik min. 240 l i 120 l na odpady niesegregowane (zmieszane) i pojemniki min.
240 l i 120 l na pozostałe odpady opakowaniowe + dodatkowe pojemniki na zmieszane odpady i odpady
opakowaniowe o pojemności 60 l, 120 l, 240 l lub ich wielokrotności, dostosowane do różnicy powierzchni
użytkowej pomiędzy faktyczną powierzchnią użytkową, a powierzchnią 720 m2.
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11. Normy gromadzenia odpadów, o których mowa w ust. 9 obejmują jedynie odpady komunalne,
wytwarzane przez właścicieli nieruchomości.
12. Pozbywanie się przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą odpadów innych niż komunalne,
w tym opakowaniowych odbywa się na zasadach określonych we właściwych przepisach dotyczących
gospodarowania odpadami.
13. Do zbierania okresowo zwiększonych ilości odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych),
oprócz typowych pojemników, określonych w ust. 4 mogą być używane worki.
14. W zabudowie jednorodzinnej, małych wspólnotach, stosuje się dodatkowo worki do selektywnej zbiórki
odpadów.
15. Jeżeli położenie lub charakter nieruchomości uniemożliwia lub utrudnia wyposażenie jej w pojemniki
o pojemności obliczonej zgodnie z ust. 8, dopuszcza się wyposażenie takiej nieruchomości w pojemniki
o mniejszej pojemności, o ile częstotliwość opróżniania tego pojemnika przez podmiot uprawniony będzie
gwarantować możliwość pozbywania się odpadów o objętości odpowiadającej łącznej minimalnej pojemności
pojemnika.
16. Dopuszcza się korzystanie z pojemnika przez więcej niż jednego właściciela nieruchomości.
17. Jeżeli właściciele więcej niż jednej nieruchomości korzystają ze wspólnych pojemników, łączna
pojemność tych pojemników winna odpowiadać co najmniej sumie minimalnej pojemności pojemników,
wymaganej zgodnie z ust. 8 dla każdej z nieruchomości.
18. Korzystanie ze wspólnych pojemników przez kilka nieruchomości wymaga utrzymania pojemników
we właściwym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
19. Dla nieruchomości wielolokalowych, w których prowadzona jest działalność gospodarcza dopuszcza
się korzystanie ze wspólnego pojemnika przez więcej niż jeden podmiot prowadzący działalność gospodarczą.
20. Jeżeli podmioty prowadzące działalność gospodarczą korzystają z tych samych pojemników, łączna
pojemność tych pojemników winna odpowiadać co najmniej minimalnej pojemności pojemników, wymaganej
zgodnie z ust. 9 dla każdej z tych działalności.
21. W przypadku, gdy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej powstaje większa ilość odpadów
niż to wynika z norm określonych w ust. 9, właściciel nieruchomości określając pojemności wspólnego
pojemnika jest zobowiązany uwzględnić również nadwyżkę odpadów zbieranych i odbieranych z terenu
nieruchomości.
22. Korzystanie ze wspólnych pojemników przez kilku właścicieli nieruchomości wymaga solidarnego
wywiązywania się z obowiązków selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymania pojemników
oraz miejsc gromadzenia odpadów we właściwym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
23. Do
obowiązków
właścicieli
nieruchomości
zamieszkałych,
o charakterze
mieszanym
oraz nieruchomości niezamieszkałych należy utrzymywanie pojemników oraz miejsc gromadzenia odpadów
we właściwym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
24. Zarządcy dróg publicznych oraz przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy tych drogach,
na obszarze zabudowanym są zobowiązani do ustawienia w pasach dróg i w obrębie przystanków, koszy
ulicznych wykonanych z materiałów trudnopalnych o konstrukcji uniemożliwiającej ich wywrócenie
i sprawnych technicznie, których minimalna pojemność wynosi 20 l.
§ 9. 1. Pojemniki do zbierania odpadów należy ustawiać w granicach nieruchomości, z której odbierane
są odpady, w wyodrębnionych miejscach, łatwo dostępnych zarówno dla użytkowników jak i dla podmiotów
uprawnionych, w sposób niepowodujący uciążliwości i utrudnień dla osób trzecich. W przypadku braku
możliwości wyznaczenia miejsca gromadzenia odpadów na terenie własnej nieruchomości dopuszcza
się ustawienie pojemników na terenie nieruchomości sąsiadującej.
2. Przygotowanie miejsca pod pojemniki, utrzymanie tego miejsca w należytym stanie czystości
oraz właściwe rozmieszczenie pojemników należy do obowiązków właściciela nieruchomości.
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3. W celu utrzymania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w należytym stanie
sanitarnym właściciel nieruchomości jest obowiązany zapewnić mycie, odkażanie i dezynfekcję pojemników
na odpady.
4. W celu utrzymania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w należytym stanie
porządkowym właściciel nieruchomości jest obowiązany nie dopuszczać do ich przepełniania.
5. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, takich jak cmentarze, ogrody
działkowe i targowiska, należy ustawiać w taki sposób, aby pojemnik znajdował się przy każdym wyjściu
z terenu tych nieruchomości.
6. Właściciel garażu jest zobowiązany do zbierania odpadów powstałych w związku z użytkowaniem
garażu i eksploatacją pojazdu.
7. Właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
wytwarzane okresowo, jest zobowiązany do utrzymania czystości i porządku zgodnie art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy.
8. Rozmieszczenie koszy ulicznych w pasach drogowych, wzdłuż ciągów pieszych należy dostosować
do intensywności i specyfiki ruchu pieszego.
Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości
§ 10. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący utrzymanie czystości i porządku na nieruchomości.
2. Ustala się następujący sposób pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości:
1) odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) należy umieszczać w pojemnikach do zbierania odpadów
zmieszanych, spełniających wymagania Regulaminu, z których to pojemników zostaną odebrane przez
podmiot uprawniony;
2) pozostałe odpady opakowaniowe tj. tworzywa sztuczne, metale i odpady opakowaniowe wielomateriałowe
należy umieszczać w pojemnikach do zbierania pozostałych odpadów opakowaniowych, spełniających
wymagania Regulaminu, z których to pojemników zostaną odebrane przez podmiot uprawniony;
3) odpady komunalne segregowane typu papier i tektura, tworzywa sztuczne (butelki PET), szkło
oraz bioodpady, w tym odpady zielone należy umieszczać w odpowiednich pojemnikach lub workach
do zbierania odpadów segregowanych, z których zostaną odebrane przez podmiot uprawniony, lub należy
przekazywać do PSZOK;
4) przeterminowane leki należy umieszczać w pojemnikach do zbierania przeterminowanych leków, które
znajdują się w wyznaczonych aptekach na terenie gminy lub należy przekazywać do PSZOK;
5) 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, należy przekazywać do PSZOK;
6) chemikalia i opakowania po chemikaliach pochodzące z gospodarstw domowych należy przekazywać
do PSZOK;
7) odpady niebezpieczne pochodzące z gospodarstw domowych należy przekazywać do PSZOK;
8) zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać podmiotom zbierającym zużyte baterie i akumulatory
na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1850), umieszczać w specjalnych pojemnikach rozstawionych na terenie gminy
lub przekazywać do PSZOK;
9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać podmiotom zbierającym zużyty sprzęt,
na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1466), umieszczać w specjalnych pojemnikach rozstawionych
na terenie gminy, przekazywać do PSZOK lub umieszczać w wyznaczonych dniach i wyznaczonych
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miejscach w ramach przeprowadzanych akcji zbiórki zużytego sprzętu eklektycznego i elektronicznego,
gdzie zostaną odebrany przez podmiot uprawniony;
10) meble i inne odpady wielkogabarytowe należy przekazywać do PSZOK;
11) odpady budowlane i rozbiórkowe należy umieszczać w odpowiednich pojemnikach do zbierania odpadów
budowlanych, z których zostaną odebrane przez podmiot uprawniony, na podstawie umowy zawartej przez
właściciela nieruchomości z tym podmiotem lub przekazywać do PSZOK;
12) zużyte opony należy przekazywać do PSZOK;
13) bioodpady, w tym trawa, w pierwszej kolejności należy zagospodarowywać we własnym zakresie
w kompostownikach przydomowych lub działkowych, a jeżeli nie jest to możliwe odpady te należy
umieszczać w workach koloru brązowego, które zostaną odebrane przez uprawniony podmiot, lub należy
odpady te przekazywać do PSZOK;
14) odpady z odzieży i tekstyliów należy przekazywać do PSZOK;
15) popioły i żużle z palenisk domowych należy umieszczać w pojemnikach lub workach koloru szarego
do zbierania popiołu i żużli z palenisk domowych, z których to pojemników lub worków zostanie odebrany
przez podmiot uprawniony.
3. Pojemniki i worki na odpady w dniu odbioru, muszą być wystawione w widocznym miejscu i dostępnym
dla podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, bez konieczności wejścia
na jej teren.
4. W przypadku braku możliwości dojazdu do miejsca ustawienia pojemników lub worków do zbierania
odpadów, pojemniki należy wystawić w inny sposób uzgodniony z podmiotem odbierającym odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości.
5. Pojemniki lub worki należy ustawiać w sposób nieutrudniający korzystania z nieruchomości,
w szczególności przez zastawienie ciągów pieszych, dróg, miejsc parkingowych.
6. Worki przeznaczone do zbierania odpadów należy gromadzić w miejscu ustawienia pojemników
lub innym miejscu uzgodnionym z podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
dzień przed planowaną datą odbioru wskazaną w harmonogramie lub w dniu wskazanym w harmonogramie
odbioru do godziny 6:00.
7. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości:
Rodzaj odpadu
odpady komunalne niesegregowane
(zmieszane)
pozostałe odpady opakowaniowe
segregowane odpady komunalne typu papier
i makulatura, szkło, tworzywa sztuczne
(butelki PET)
przeterminowane leki i chemikalia, 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
chemikalia i opakowania po chemikaliach
oraz inne odpady niebezpieczne
zużyte baterie i akumulatory

Częstotliwość odbioru
nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu, nie dopuszczając jednak
do zalegania odpadów i przepełnienia pojemników, w których
są zbierane;
nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu, nie dopuszczając jednak
do zalegania odpadów i przepełnienia pojemników, w których
są zbierane;
nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie, nie dopuszczając jednak
do zalegania odpadów i przepełnienia pojemników, w których
są zbierane;
według potrzeb właścicieli nieruchomości;

według potrzeb właścicieli nieruchomości;
według potrzeb właścicieli nieruchomości;
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według potrzeb właścicieli nieruchomości;
systematycznie w trakcie prowadzonych prac, nie później
jednak niż po zakończeniu prac budowlanych, remontowych
i modernizacyjnych;
według potrzeb właścicieli nieruchomości;
według potrzeb właścicieli nieruchomości;
a) odbierane przez podmiot uprawniony- w zabudowie
jednorodzinnej- nie rzadziej niż 1 raz na tydzień - w zabudowie
wielorodzinnej- nie rzadziej niż 1 raz na tydzień;
b) przekazywane do PSZOK - według potrzeb właścicieli
nieruchomości przez cały rok, według potrzeb właścicieli
nieruchomości i/lub według ustalonego harmonogramu:
według potrzeb właścicieli nieruchomości;
a)według ustalonego harmonogramu odbierane przez podmiot
uprawniony w okresie od 1 października do 30 kwietnia nie
rzadziej niż 1 raz w tygodniu;
b) przekazywane do PSZOK - według potrzeb właścicieli
nieruchomości przez cały rok
nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu, nie dopuszczając jednak
do przepełnienia koszy;

8. Zabrania się:
1) gromadzenia w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych niesegregowanych
(zmieszanych), odpadów podlegających obowiązkowi segregacji, odpadów z remontu i budowlanych,
leków i chemikaliów, odpadów niebezpiecznych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii
i akumulatorów, bioodpadów, w tym trawy;
2) gromadzenia w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych odpadów nie mających
charakteru odpadów komunalnych;
3) gromadzenia w pojemnikach i workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki innego rodzaju odpadów
tj.:
a) opakowań z zawartością np. żywności, wapna, cementu, farb, lakierów środków chemicznych
i niebezpiecznych;
b) ceramiki (porcelany, doniczek);
c) luster;
d) szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości;
e) szkła budowlanego (szyb okiennych, szkła zbrojonego);
f) puszek i pojemników po farbach i lakierach;
g) opakowań po środkach chwastobójczych;
4) ubijania w pojemnikach odpadów, w sposób utrudniający opróżnianie pojemników oraz wrzucanie
do pojemników odpadów mogących uszkodzić pojazd odbierający odpady;
5) umieszczania w koszach ulicznych odpadów powstałych w gospodarstwie domowym.
9. Ustala się następujący sposób pozbywania się nieczystości ciekłych z nieruchomości:
1) właściciel nieruchomości zobowiązany jest do odprowadzania nieczystości ciekłych do kanalizacji
sanitarnej z zastrzeżeniem pkt 2 i 3;
2) w przypadku, gdy odprowadzanie nieczystości ciekłych do kanalizacji sanitarnej jest technicznie
lub ekonomicznie nieuzasadnione, nieczystości ciekłe należy gromadzić w szczelnych zbiornikach
bezodpływowych lub kierować do przydomowej oczyszczalni ścieków;
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3) nieruchomość została wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków.
10. Nieczystości ciekłe z terenów nieruchomości gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych
należy usuwać z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do przepełnienia tych zbiorników, nie rzadziej
niż raz na rok.
11. Zabrania się odprowadzania nieczystości ciekłych do rowów otwartych, gruntu, zbiorników wodnych,
cieków wodnych, kanalizacji deszczowej oraz pompowania ich na pola i łąki.
Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 11. Właścicielom nieruchomości zaleca się podejmowanie działań zmierzających do ograniczania ilości
i objętości powstających odpadów, w szczególności poprzez:
1) kompostowanie bioodpadów;
2) odpowiednio do właściwości odpadów opakowaniowych zmniejszanie ich objętości, w szczególności
poprzez ich zgniatanie;
3) ograniczenie nabywania produktów w opakowaniach nienadających się do zwrotu lub ponownego
wykorzystania, a które mają swoje odpowiedniki w produktach dostępnych w opakowaniach zwrotnych
lub nadających się do ponownego wykorzystania;
4) ograniczenie stosowania przedmiotów jednorazowego użytku, które mogą być zastąpione przedmiotami
nadającymi się do wielokrotnego użycia, w szczególności w zakresie używania sztućców, naczyń, toreb
na zakupy, baterii;
5) ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów komunalnych;
6) podejmowanie działań zmierzających do ponownego wykorzystania lub naprawy użytkowanych
przedmiotów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami określoną w odpowiednich przepisach;
7) zwiększenia udziału odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła, metali, tworzyw
sztucznych oraz papieru i tektury;
8) wyeliminowania praktyki nielegalnego składowania odpadów.
Rozdział 6.
Obowiązki i wymagania ciążące na osobach utrzymujących zwierzęta domowe
§ 12. 1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić uciążliwości dla ludzi i otoczenia.
2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do:
1) utrzymywania zwierząt na terenie swojej nieruchomości;
2) zabezpieczenia nieruchomości, na terenie której utrzymywane jest zwierzę domowe w taki sposób,
aby zwierzę nie mogło się z niej wydostać;
3) utrzymywania zwierzęcia domowego w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia sanitarnego, zagrożenia
bezpieczeństwa oraz nie powodować szkód i uciążliwości dla otoczenia;
4) zapewnienia pełnego nadzoru nad tym zwierzęciem.
3. Do obowiązków osób utrzymujących psy należy:
1) zabezpieczenie nieruchomości, na terenie której pies porusza się swobodnie w taki sposób, aby zapobiec
wydostaniu się psa poza jej granice;
2) stały i skuteczny nadzór nad psem.
4. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych
przez te zwierzęta w miejscach publicznych.
5. Zabrania się pozostawiać psy na uwięzi w taki sposób, że zagrażają one otoczeniu.
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Rozdział 7.
Wymagania w zakresie utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej
§ 13. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane
pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszej uchwale.
2. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej na obszarze gminy dopuszcza się utrzymywanie zwierząt
gospodarskich przy zachowaniu następujących warunków:
1) odległość granicy wybiegu, budynków inwentarskich lub klatek od okien i drzwi sąsiednich budynków
mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej nie może być mniejsza niż 50 m;
2) odległość granicy wybiegu, budynków inwentarskich lub klatek od zakładów służby zdrowia, placówek
oświatowo–wychowawczych, wytwórni lub przetwórni artykułów spożywczych, zakładów zbiorowego
żywienia, obiektów o charakterze wypoczynkowym, obiektów kultu religijnego oraz terenów sportowych
i rekreacyjnych nie może być mniejsza niż 200 m;
3) odległość granicy wybiegu, budynków inwentarskich lub klatek od indywidualnych ujęć wodnych nie może
być mniejsza niż 50 m;
4) odległość granicy wybiegu, budynków inwentarskich lub klatek od granicy działki sąsiedniej, drogi
lub ciągu pieszego nie może być mniejsza niż 7,5 m;
5) utrzymywanie nie będzie powodowało na nieruchomościach sąsiednich uciążliwości takich jak odór
lub hałas;
6) wybiegi dla zwierząt będą ogrodzone w sposób uniemożliwiający przedostanie się zwierząt poza obręb
wybiegu;
7) odpady i nieczystości wytwarzane w związku z utrzymywaniem zwierząt gospodarskich gromadzone
i usuwane będą zgodnie z przepisami odrębnymi i Regulaminem oraz nie będą powodowały
zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych.
3. Chów i hodowle pszczół na obszarze gminy powinny następować pod następującymi warunkami:
1) ule z pszczołami miodnymi będą usytuowane w miejscach uniemożliwiających przypadkowe wejście osób
postronnych oraz oznakowanych tablicami ostrzegawczymi z napisem „Uwaga – pszczoły! Osobom
nieupoważnionym wstęp wzbroniony” wraz z adresem właściciela pasieki i numerem jego telefonu
kontaktowego;
2) ule z pszczołami miodnymi umieszczone będą się co najmniej 15 metrów od uczęszczanej drogi publicznej,
budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych, a także sąsiedniej nieruchomości, 50 metrów
od autostrad i dróg szybkiego ruchu, 200 metrów od szkół, domów opieki społecznej, przychodni, szpitali
i innych obiektów użyteczności publicznej;
3) dopuszczalne jest usytuowanie uli z pszczołami miodnymi w odległości nie mniejszej niż 5 metrów
od wymienionego w pkt. 2 otoczenia pod warunkiem ich oddzielenia stałą przeszkodą (typu: szczelny
parkan, mur, krzewy o zwartych koronach) o wysokości co najmniej 3 m, która spowoduje wznoszenie się
nad pobliskim terenem pszczół wylatujących i powracających do ula. Przepis pkt 3. nie ma zastosowania
do obiektów szkół, domów opieki społecznej, przychodni, szpitali i innych obiektów użyteczności
publicznej oraz autostrad i dróg szybkiego ruchu;
4) dopuszcza się ustawianie uli z pszczołami miodnymi na dachach budynków nie wyższych niż 25 metrów
pod warunkiem spełnienia łącznego następujących wymogów:
a) ule z pszczołami będą usytuowane w miejscu spełniającym wymogi określone w § 13 ust. 3 pkt 1
oraz zainstalowane w sposób uniemożliwiający ich przewrócenie, jak również zerwanie przez wiatr
ich elementów, a pszczoły winny mieć zapewniony dostęp do poideł ze świeżą wodą;
b) na dachu budynku dopuszcza się usytuowanie nie więcej niż 5 uli z pszczołami, zlokalizowanych
w odległości co najmniej 5 metrów od siebie, co najmniej 5 metrów od krawędzi dachu oraz co najmniej
5 metrów od krawędzi włazów, kominów i szybów wentylacyjnych znajdujących się na dachu budynku;
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c) należy zachować odległość co najmniej 15 m od otworów okiennych znajdujących się na poziomie
i powyżej posadowienia uli;
5) dopuszcza się użytkowanie wyłącznie pogłowia pszczół miodnych charakteryzujących się obniżoną
agresywnością wobec otoczenia (łagodnych) i niską rojliwością, dopuszczonymi do rozrodu na terenie
kraju.
4. Postanowienia § 13 ust. 3 nie dotyczą podmiotów realizujących działania edukacyjne, pod warunkiem,
że pogłowie pszczół miodnych charakteryzować się będzie obniżoną agresywnością wobec otoczenia
(łagodnych) i niską rojliwością.
5. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich:
1) na osiedlach mieszkaniowych z zabudową wielorodzinną;
2) na osiedlach domków jednorodzinnych o zabudowie szeregowej.
Rozdział 8.
Obszar obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§ 14. 1. Teren gminy jest obszarem podlegającym obowiązkowej deratyzacji.
2. Obowiązkowej deratyzacji podlegają nieruchomości położone na terenie gminy.
3. Ustala się, terminy przeprowadzenia deratyzacji:
1) w okresie wiosennym od 1 kwietnia do 30 kwietnia,
2) w okresie jesiennym od dnia 1 października do 31 października.
4. Deratyzację przeprowadza się każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni na terenie
nieruchomości.
Rozdział 9.
Wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów, w tym trawy w kompostownikach przydomowych
na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
§ 15. 1. Bioodpady, w tym trawę można składować w kompostownikach przydomowych na terenie własnej
nieruchomości.
2. Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne prowadzi się:
1) w gotowych kompostownikach ogrodowych,
2) w drewnianych kompostownikach o budowie ażurowej, wykonanych z desek lub zaimpregnowanych belek,
ułożonych tak, aby zapewnić dostęp powietrza do warstw kompostu lub,
3) w formie pryzmy, gdzie materiał biodegradowalny układa się warstwowo.
4. Kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie prowadzi się w dołach
lub zbiornikach betonowych ograniczających dostęp powietrza.
§ 16. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujący
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym korzystający ze zwolnienia
w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyłączeni są z możliwości oddawania
bioodpadów, w tym trawy do PSZOK oraz otrzymywania i wystawiania brązowych worków z bioodpadami,
w tym trawy przed nieruchomość.
Rozdział 10.
Warunki uznania, że odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny
§ 17. 1. Odpady komunalne uznaje się, że są zbierane w sposób selektywny, jeżeli w pojemniku na odpady
niesegregowane (zmieszane) nie znajdują się odpady wymienione w § 3 ust. 1 niniejszej uchwały.

