
 
 

UCHWAŁA NR XXIII.280.2020 
RADY GMINY CZŁUCHÓW 

z dnia 27 listopada 2020 r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Człuchów 

Na podstawie 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Człuchowie – Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Człuchów, stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała nr XXII.264.2020 Rady Gminy Człuchów z dnia 9 października 

2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Człuchów. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Człuchów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego. 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Anna Duraj 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia środa, 16 grudnia 2020 r.

Poz. 5465



 

Załącznik do uchwały NR XXIII.280.2020 

Rady Gminy Człuchów z dnia 27 listopada 2020 r. 

 

 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU 

NA TERENIE GMINY CZŁUCHOW 

 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej "Regulaminem", określa szczegółowe zasady 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Człuchów. 

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1) ZZO Nowy Dwór  - należy przez to rozumieć Zakład Zagospodarowania Odpadów 

Nowy Dwór Sp. z o.o., Nowy Dwór 35, 89-620 Chojnice; 

2) PSZOK w Kiełpinie - należy przez to rozumieć punkt selektywnej zbiórki odpadów  

w Kiełpinie. 

Rozdział 2. 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości  

i terenach przeznaczonych do użytku publicznego 

 

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości, zobowiązani są do selektywnego zbierania 

i przekazywania do odbioru na zasadach określonych Regulaminem następujących rodzajów 

odpadów komunalnych: 

1) papieru,  

2) metali,  

3) tworzyw sztucznych,  

4) szkła,  

5) odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, 

6) bioodpadów, 

7) popiołu, 

8) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 

9) zużytych opon, 

10) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

 

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych i dostarczania do PSZOK w Kiełpinie następujących rodzajów odpadów 

komunalnych: 

1) wymienionych w § 3 ust. 1 

2) wytworzonych w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków; 

3) wytworzonych w gospodarstwach domowych chemikaliów; 

4) wytworzonych w gospodarstwach domowych zużytego sprzętu elektrycznego  

i elektronicznego; 

5) wytworzonych w gospodarstwach domowych odpadów niekwalifikujących się do 

odpadów medycznych powstających w wyniku przyjmowania produktów leczniczych 

w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi  

w szczególności igieł i strzykawek; 

6) wytworzonych w gospodarstwach domowych zużytych baterii i akumulatorów; 
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7) wytworzonych w gospodarstwach domowych mebli i innych odpadów 

wielkogabarytowych; 

8) wytworzonych w gospodarstwach domowych zużytych opon; 

9) wytworzonych w gospodarstwach domowych odpadów budowlanych  

i rozbiórkowych; 

10) wytworzonych w gospodarstwach domowych odpadów tekstyliów i odzieży; 

11) wytworzonego w gospodarstwach domowych popiołu, 

12) wytworzonych w gospodarstwach domowych odpadów niebezpiecznych. 

 

3. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) w Kiełpinie przyjmuje odpady nieodpłatnie 

w dni robocze: poniedziałki, środy, piątki od godziny 12:00 do 17:00. 

§ 4. 1. Obowiązek właścicieli nieruchomości uprzątania błota, śniegu, lodu i innych 

zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego oraz z chodników 

położonych wzdłuż nieruchomości winien być realizowany w dniu wystąpienia 

zanieczyszczenia, a w przypadku intensywnych opadów śniegu - w ciągu 24 godzin od 

ustania opadów, poprzez: 

1) zamiatanie, zbieranie, zmywanie, itp.; 

2) odgarnięcie śniegu i błota pośniegowego w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu; 

3) usuwanie śliskości z zachowaniem wymagań określonych w przepisach dotyczących 

rodzajów i warunków stosowania środków, które mogą być używane na drogach 

publicznych oraz ulicach i placach; 

4) uprzątnięcie z chodnika piasku lub kruszywa użytego do likwidacji śliskości 

niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego stosowania.  

§ 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami, z wyłączeniem mycia podwozia 

i silnika, może odbywać się wyłącznie przy użyciu środków ulegających biodegradacji, 

w miejscach nieprzeznaczonych do użytku publicznego, o utwardzonej, szczelnej 

nawierzchni, posiadających odprowadzenie powstających ścieków po podczyszczeniu do 

kanalizacji sanitarnej lub do zbiornika bezodpływowego, z którego są usuwane zgodnie 

z obowiązującymi przepisami.  

2. Zabrania się prowadzenia poza miejscami do tego przeznaczonymi prac związanych 

z naprawą pojazdów, które mogą spowodować zanieczyszczenie środowiska, 

w szczególności: wymiany oleju, prac blacharskich, lakierniczych, itp. 

3.  Drobne naprawy wykonywane przez właściciela pojazdu poza warsztatami mechaniki 

pojazdów mogą odbywać się na terenie nieruchomości tylko za zgodą właściciela 

nieruchomości, w przypadku gdy nie stanowi to uciążliwości dla nieruchomości 

sąsiednich, a powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie 

zgodnie z przepisami. 

 

Rozdział 3. 

Rodzaje pojemników lub worków do zbierania odpadów komunalnych na terenie 

nieruchomości i na drogach publicznych,wymagania dotyczące ich minimalnej 

pojemności oraz rozmieszczenia i utrzymywania 

 

§ 6. 1. Jeśli przepisy niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej, do zbierania odpadów 

komunalnych stosuje się szczelne pojemniki lub worki, oznakowane w sposób jednoznacznie 

wskazujący na rodzaj zbieranych w nich odpadów. 
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2. Konstrukcja pojemników powinna umożliwiać ich opróżnianie przy użyciu 

grzebieniowego, bramowego lub hakowego mechanizmu załadowczego pojazdów 

przeznaczonych do odbioru odpadów albo hydraulicznym dźwigiem samochodowym. 

§ 7. Pojemniki oraz worki do zbierania poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych 

oznacza się kolorem: 

1) żółtym - jeśli zbiera się w nich tworzywa sztuczne, metale i opakowania 

wielomateriałowe; 

2) zielonym - jeśli zbiera się w nich szkło; 

3) niebieskim - jeśli zbiera się w nich papier i makulaturę; 

4) brązowym - jeśli zbiera się w nich bioodpady; 

5) szarym - jeśli zbiera się w nich popiół; 

6) czarnym - jeśli zbiera się w nich zmieszane odpady komunalne. 

§ 8. Do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych stosuje się pojemniki lub worki 

o pojemnościach od 110 l do 2500 l. 

§ 9. 1. Do zbierania papieru i tektury, tworzyw sztucznych, metali, odpadów 

opakowaniowych wielomateriałowych, szkła, bioodpadów oraz popiołu stosuje się pojemniki 

lub worki o budowie zapewniającej ochronę przed wpływem opadów atmosferycznych 

i rozwiewaniem.  

2. Do zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego stosuje się wyłącznie 

pojemniki, których konstrukcja umożliwia umieszczanie w nich odpadów w sposób 

ograniczający możliwość ich uszkodzenia lub zniszczenia.  

3. Do zbierania odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych 

i rozbiórkowych stosuje się pojemniki umożliwiające zachowanie technicznych 

warunków ich odbioru. 

4. Do zbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych można stosować również worki 

przeznaczone do zbierania tego rodzaju odpadów. 

5. Do zbierania odpadów na drogach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych 

do użytku publicznego, stosuje się pojemniki, wykonane z materiałów niepalnych, 

o konstrukcji zabezpieczającej odpady przed opadami atmosferycznymi i rozwiewaniem.  

§ 10. 1. Do zbierania odpadów komunalnych stosuje się, z zastrzeżeniem ust. 2, pojemniki lub 

worki o pojemności nie mniejszej niż 110 l, za wyjątkiem pojemników ulicznych, których 

pojemność nie powinna być mniejsza niż 30 l. 

2. Łączna pojemność pojemników lub worków, w które wyposażona jest nieruchomość, nie 

powinna być mniejsza niż pojemność wskazana w ust. 3 i 4. 

3. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania zmieszanych 

odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, tj.  

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 4 – Poz. 5465



 

 

BUDYNKI JEDNO I WIELORODZINNE 

 

LICZBA OSÓB 

ZAMIESZKUJĄCA DANĄ 

NIERUCHOMOŚĆ 

WYMAGANA POJEMNOŚĆ POJEMNIKA 

WYKONANEGO Z TWORZYWA SZTUCZNEGO 

LUB METALU PRZEZNACZONEGO DO 

ZBIERANIA ZMIESZANYCH ODPADÓW 

KOMUNALNYCH 

do 4 osób 110 l - 120 l 

5 – 8 osób 240 l 

9- 14 osób 480 l 

powyżej 14 osób 1100 l 

 

4. W przypadku nieruchomości NIEZAMIESZKAŁEJ, ustala się minimalną pojemność 

pojemników na zmieszane odpady komunalne, przy założeniu opróżniania pojemnika  

w cyklu jednotygodniowym tj.: 

 

RODZAJ NIERUCHOMOŚCI, Z KTÓREJ MAJĄ BYĆ ODBIERANE 

ODPADY 

POJEMNOŚĆ 

(litry) 

na każdego pracownika i ucznia dla budynków użyteczności publicznej i 

placówek oświatowych; 
1 

na każde 10 m2 powierzchni użytkowej, jednak co najmniej jeden pojemnik o 

pojemności 110 litrów na lokal, dla lokali handlowych; 
15 

na jedno miejsce konsumpcyjne dla lokali gastronomicznych, jednak co 

najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 litrów; dotyczy to także miejsc w 

ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu; 
5 

na każdych 10 pracowników, dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i 

produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych; 
15 

na jedno łóżko, dla domów opieki, hoteli, pensjonatów oraz innych 

nieruchomości o podobnej funkcji; 
5 

 

5.   Jeżeli położenie lub charakter nieruchomości uniemożliwia lub utrudnia wyposażenie jej 

w pojemniki lub worki o pojemności wskazanej w ust. 3 i 4, dopuszcza się wyposażenie 

takiej nieruchomości w pojemnik lub worek o mniejszej pojemności, o ile częstotliwość 

opróżniania tego pojemnika przez podmiot odbierający odpady komunalne będzie 

gwarantowała możliwość pozbywania się odpadów o pojemności odpowiadającej łącznej 

minimalnej pojemności pojemników. 

6. Jeżeli właściciele więcej niż jednej nieruchomości korzystają z tych samych pojemników 

lub worków, łączna pojemność tych pojemników winna odpowiadać co najmniej sumie 

minimalnej pojemności pojemników, wymaganej zgodnie z ust. 2 dla każdej 

z nieruchomości. 
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§ 11. Utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym 

i technicznym polega w szczególności na okresowym myciu i dezynfekcji pojemników, nie 

rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy, okresowych przeglądach, konserwacji oraz ich 

wymianie w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia uniemożliwiającego dalsze użytkowanie 

i nie obejmuje utrzymania w należytym stanie porządkowym i sanitarnym miejsc ustawienia 

pojemników. 

 

Rozdział 4. 

Zasady zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych 

 

§ 12. 1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do: 

1) wyznaczenia i odpowiedniego przygotowania we własnym zakresie i na własny koszt 

punktu gromadzenia odpadów; 

2) zapewnienia czystości i właściwego stanu sanitarnego punktu gromadzenia odpadów.  

2. W przypadku krótkotrwałego zwiększenia ilości odpadów, dopuszcza się zbieranie 

nadwyżki powstających na terenie nieruchomości odpadów w workach, o których mowa 

w § 8 . 

§ 13. 1. Właściciele lub zarządzający parkami, drogami znajdującymi się na obszarze 

zabudowanym oraz przystankami komunikacyjnymi są zobowiązani do ustawienia na tych 

terenach pojemników na odpady i ich opróżniania z częstotliwością zapobiegającą 

przepełnieniu, ale nie rzadziej niż raz na dwa  tygodnie.  

2. Odległość między pojemnikami należy dostosować do intensywności ruchu pieszego, 

przy czym nie może być ona większa niż 1000 m. 

§ 14. Właściciele nieruchomości, na których odbywają się imprezy masowe mają obowiązek 

zapewnienia wystarczającej - w stosunku do osób w niej uczestniczących - liczby 

pojemników lub kontenerów do gromadzenia odpadów oraz szaletów, a także niezwłocznego 

posprzątania terenu imprezy wraz z terenem przyległym, każdorazowo określanym przez 

wydającego decyzję administracyjną zezwalającą na organizację imprezy. 

§ 15. Właściciele nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gastronomiczna lub 

handlowa w branży spożywczej, w tym w czasie imprez, zobowiązani są odpowiednio do: 

1) ustawienia na zewnątrz lokalu lub obiektu wystarczającej liczby pojemników na 

odpady i ich opróżniania z częstotliwością zapobiegającą przepełnieniu oraz 

sprzątania otoczenia lokalu ze śmieci związanych z prowadzoną działalnością 

handlową lub gastronomiczną, bez względu na to czy obok znajduje się pojemnik na 

odpady usytuowany na terenach, o których mowa w § 13 Regulaminu; 

2) gromadzenia zużytych olejów jadalnych używanych w procesach technologicznych 

w szczelnych pojemnikach dostarczanych przez odbierających oleje, a ich wywóz 

udokumentować dowodem przekazania odpadów. 

§ 16. Odbiór odpadów z pojemników lub worków służących do ich gromadzenia musi 

odbywać się w sposób systematyczny, zapobiegający gniciu odpadów, przepełnianiu 

pojemników oraz zanieczyszczaniu i zaśmiecaniu terenu przyległego, z następującą 

częstotliwością: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - z nieruchomości zamieszkałych  

z budynków mieszkalnych jednorodzinnych – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie  

w okresie od kwietnia do października oraz raz w miesiącu w okresie od listopada do 

marca, z nieruchomości zamieszkałych z budynków wielolokalowych – nie rzadziej 

niż raz na tydzień w okresie od kwietnia do października oraz raz w miesiącu  
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w okresie od listopada do marca, z nieruchomości niezamieszkałych – nie rzadziej niż 

raz na tydzień w okresie od kwietnia do października oraz raz w miesiącu w okresie 

od listopada do marca; 

2) bioodpadów - z nieruchomości zamieszkałych z budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do 

października oraz raz w miesiącu w okresie od listopada do marca, z nieruchomości 

zamieszkałych z budynków wielolokalowych – nie rzadziej niż raz na tydzień  

w okresie od kwietnia do października oraz raz w miesiącu w okresie od listopada do 

marca, z nieruchomości niezamieszkałych – nie rzadziej niż raz na tydzień w okresie 

od kwietnia do października oraz raz w miesiącu w okresie od listopada do marca; 

3) szkła - nie rzadziej niż 1 raz na 2 miesiące; 

4) papieru, w tym tektury - nie rzadziej niż 1 raz na 2 miesiące; 

5) tworzyw sztucznych, metali, odpadów opakowaniowych wielomateriałowe - nie 

rzadziej niż 1 raz w miesiącu; 

6) popiołu - w okresie od października do kwietnia - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu 

oraz w okresie od maja do września - nie rzadziej niż 1 raz na 2 miesiące; 

7) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz opon - nie rzadziej niż 1 raz  

w roku. 

8) odpadów z pojemników ustawionych przy drogach publicznych, przystankach 

komunikacyjnych oraz innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego - nie 

rzadziej niż raz na dwa tygodnie; 

§ 17. Do odbioru przeterminowanych leków służą specjalnie zabezpieczone pojemniki, 

ustawione w aptekach, odpowiednio oznakowane lub dostarczyć PSZOK W Kiełpinie. 

§ 18. Zużyte baterie można oddać poprzez umieszczenie ich w specjalnie oznaczonych do 

tego rodzaju odpadów pojemnikach znajdujących się w punktach sprzedaży lub dostarczyć 

PSZOK W Kiełpinie. 

§ 19. Odpady tekstyliów i odzieży mogą być gromadzone w specjalnych, zabezpieczonych 

i oznakowanych pojemnikach lub dostarczyć do PSZOK W Kiełpinie. 

§ 20. 1. Właściciele nieruchomości są obowiązani do przekazania zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego podmiotowi zbierającemu zużyty sprzęt, a zużytych baterii 

i zużytych akumulatorów podmiotowi odbierającemu zużyte baterie lub zużyte akumulatory 

albo do miejsc odbioru tych odpadów prowadzonych m.in. przez sprzedawcę dostarczyć do 

PSZOK W Kiełpinie.  

 

§ 21. Właściciele nieruchomości zabudowanych, usytuowanych na terenach nie uzbrojonych 

w sieć kanalizacji sanitarnej, wyposażonych w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych, 

zobowiązani są do zapewnienia usuwania nieczystości ciekłych ze zbiorników 

bezodpływowych w odstępach czasu, uniemożliwiających ich przepełnienie. 

 

Rozdział 5. 

Inne wymagania wynikające w wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

 

§ 22. 1. Z Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022 wynikają 

następujące dodatkowe wymagania: 

1) zapobieganie powstawaniu odpadów komunalnych; 

2) zagospodarowanie  odpadów  zielonych  we  własnym  zakresie  m.  in.   

w  kompostowniach przydomowych lub biogazowniach rolniczych; 
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3) zagospodarowanie  odpadów  komunalnych  ulegających  biodegradacji   

w  przydomowych kompostownikach, skarmianie zwierząt; 

 

Rozdział 6. 

Obowiązki ciążące na osobach 

utrzymujących zwierzęta domowe 

 

§ 23. 1. Osoba utrzymująca zwierzę domowe zobowiązana jest utrzymywać je w taki sposób, 

aby nie stwarzać zagrożenia i uciążliwości dla ludzi. 

2. Osoba utrzymująca zwierzę domowe, w szczególności mogące stanowić zagrożenie lub 

uciążliwość dla ludzi, powinna zapewnić utrzymanie zwierzęcia w sposób zapobiegający 

jego wydostaniu się poza teren nieruchomości, na której jest utrzymywane. 

3. Osoba utrzymująca zwierzę domowe zobowiązana jest zapewnić pełny nadzór nad 

zwierzęciem. 

4. Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego zwierzę domowe może przebywać 

wyłącznie pod nadzorem osoby, która jest zdolna do sprawowania pełnej kontroli nad 

zachowaniem się zwierzęcia. 

5. Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego psy należy prowadzić na smyczy, 

zaś psy należące do ras uznawanych za agresywne oraz psy, które zachowują się 

agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt, należy prowadzić na smyczy i 

w kagańcu. 

6. Zwolnienie psa ze smyczy na terenach przeznaczonych do użytku publicznego jest 

dozwolone jedynie na terenie ogrodzonych wybiegów dla psów. 

§ 24. Osoba utrzymująca zwierzę agresywne, w tym agresywnego psa, zobowiązana jest 

wyposażyć nieruchomość, na której zwierzę jest utrzymywane, przy każdym wejściu na teren 

nieruchomości, w: 

1) urządzenie służące do przywołania właściciela nieruchomości; 

2) widoczną tabliczkę ostrzegawczą, z czytelną informacją o utrzymywaniu zwierzęcia 

agresywnego, w tym agresywnego psa na terenie nieruchomości. 

§ 25. 1. Osoba, z którą przebywa zwierzę na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, 

w szczególności takich jak drogi, chodniki, podwórka, place zabaw, parki i inne tereny 

zielone, zobowiązana jest do niezwłocznego usunięcia zanieczyszczeń pozostawionych przez 

zwierzę. 

2. Odchody zwierząt należy umieszczać w pojemnikach na zmieszane odpady komunalne. 

3. Obowiązki określone w ust. 1 - 2 nie dotyczą osób korzystających z pomocy psów 

asystujących. 

 

Rozdział 7. 

Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich 

na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej 

 

§ 26. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej można utrzymywać konie do celów 

rehabilitacyjnych, rekreacyjnych i sportowych, a także króliki, drób oraz pszczoły miodne, 

pod warunkiem, że: 

1) utrzymywanym zwierzętom zostaną zapewnione odpowiednie pomieszczenia 

gospodarskie, a w przypadku pszczół miodnych - urządzenia (ule) przeznaczone do ich 

utrzymywania; 
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2) urządzenia (ule), o których mowa w pkt 1, usytuowane będą w odległości nie mniejszej 

niż 4 m od granicy nieruchomości i nie mniejszej niż 10 m od budynków znajdujących 

się na innych nieruchomościach; odległości te mogą być zmniejszone za zgodą 

właścicieli sąsiednich nieruchomości; 

3) utrzymywanie zwierząt nie będzie powodować uciążliwości dla otoczenia, 

a w szczególności dla nieruchomości sąsiednich. 

 

 

Rozdział 8. 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania 

 

§ 27.1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej oraz obszary w miejscach najbardziej zagrożonych bytowaniem gryzoni.  

2. Deratyzację, o której mowa w ust. 1, przeprowadza się dwukrotnie w ciągu roku, 

w okresie: 

       1) wiosennym: od 1 kwietnia do 1 maja, 

       2) jesiennym: od 1 października do 1 listopada. 

 

Rozdział 9. 

Wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne  

w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

 

§ 28.1. Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne prowadzi się: 

1) w kompostownikach zapewniających cyrkulację powietrza, odpowiednią 

wilgotność oraz odpływ wody, 

2) w formie pryzmy, gdzie materiał biodegradowalny układa się warstwowo. 

2.  Kompostowania bioodpadów, stanowiących odpady komunalne, nie prowadzi się w dołach 

lub zbiornikach betonowych ograniczających dostęp powietrza; 

3.   Bioodpady, które mogą być poddawane kompostowaniu: resztki z warzyw i owoców (np. 

obierki z ziemniaków), fusy z kawy i herbaty, potłuczone skorupki jaj, łupiny orzechów  

i ziaren, resztki roślin domowych i ogrodowych, niezanieczyszczone trociny, skoszoną 

trawę, liście, korę. 

4.   Nie należy kompostować zabrania się wrzucać surowego mięsa i kości, tłuszczu, nabiału, 

odchodów zwierząt, gałęzi i roślin porażonych przez choroby i szkodniki, niedopałków 

papierosów. 

5.  Lokalizacja przydomowego kompostownika winna nastąpić z zachowaniem warunków 

określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065); 

6. Pojemność kompostownika powinna być dostosowana do ilości bioodpadów 

przeznaczonych do kompostowania oraz pozwalać na co najmniej dwuletni okres 

przetrzymywania w nim kompostowanego materiału; 

7. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, 

którzy skorzystali z obniżenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

w zamian za kompostowanie odpadów komunalnych w kompostowniku przydomowych, 

nie będą otrzymywali worków na bioodpady oraz nie będą mogli dostarczać bioodpadów 

do PSZOK w Kiełpinie.  
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Rozdział 10. 

Warunki uznania, że odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny 
 

§ 29. 1. Obowiązek  selektywnego  zbierania  odpadów  komunalnych  uznaje  się  za 

spełniony w przypadku, gdy w pojemnikach lub workach przeznaczonych do zbierania  

odpadów wymienionych w § 3 ust.1, pkt 1-5 znajduje się co najmniej 90 % (objętościowo) 

właściwych odpadów. 

2.  Obowiązek  selektywnego zbierania  odpadów  komunalnych  uznaje  się  za spełniony  

w  przypadku,  gdy  w  pojemnikach  lub  workach  przeznaczonych  do zbierania  

odpadów wymienionych w § 3 ust. 1, pkt. 6 i 7 znajduje się 100% (objętościowo) 

właściwych odpadów.                                                                 

3. Jeżeli w pojemniku lub worku przeznaczonym do gromadzenia odpadów 

niesegregowanych (zmieszanych) znajduje się więcej niż 5 % (objętościowo) odpadów 

wymienionych w §2 ust. 1 regulaminu uznaje się, ze odpady nie są zbierane w sposób 

selektywny. 

4. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru, że w odpadach zmieszanych pozostałych po 

segregacji znajdują się odpady, o których mowa w § 3 ust. 2 odbierający odpady 

powiadamia gminę i właściciela nieruchomości o konieczności zwiększenia efektywności 

selektywnej zbiórki w celu dostosowania do zgodności z regulaminem oraz dokonuje 

szczegółowej kontroli przekazanej objętości odpadów w celu potwierdzenia 

niedotrzymania warunków selektywnej zbiorki odpadów. 

5. W przypadku umieszczenia odpadów zmieszanych w pojemnikach lub workach do 

selektywnej zbiórki odpadów odbierający odpady przyjmuje je jako zmieszane, 

dokumentuje powyższy fakt i powiadamia właściciela nieruchomości oraz gminę  

o naruszeniu niniejszego regulaminu. 

6. Warunek selektywnego zbierania przez właściciela nieruchomości i selektywnego 

odbierania przez prowadzącego PSZOK w Kiełpinie uznaje się za spełniony, gdy odpady 

o których mowa w § 3 ust. 2 dostarczone są według wydzielonych rodzajów.  

7. Nie dopuszcza się dostarczania do PSZOK w Kiełpinie odpadów zmieszanych, odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych w formie zmieszanej, odpadów pochodzących z innych 

źródeł niż gospodarstwa domowe, odpadów pochodzących od innych wytwarzających niż 

objęci gminnym systemem i ponoszących opłaty na rzecz gminy.  
 

 

Rozdział 11. 

Postanowienia końcowe 

 

§ 30. Zmiany niniejszego Regulaminu dokonuje Rada Gminy w trybie przewidzianym dla 

jego uchwalenia. 
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