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Załącznik do 

Uchwały nr XXIX/275/13 

Rady Gminy Gnojnik 

z dnia 26 listopada 2013 r. 

 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU 

NA TERENIE GMINY GNOJNIK 

 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 

Regulamin, zgodnie z wymogami ustawy, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości 

i porządku na terenie gminy Gnojnik dotyczące: 

1. Wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

obejmujących: 

a) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania następujących frakcji 

odpadów komunalnych: papieru i tektury (w tym opakowania, gazety, 

czasopisma itd.), metalu, tworzywa sztucznego, szkła i odpadów 

opakowaniowych ze szkła, opakowań wielomateriałowych; 

b) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających 

biodegradacji, a także odpadów zielonych z ogrodów i parków; 

c) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania powstających 

w gospodarstwach domowych: przeterminowanych leków i chemikaliów 

(farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itd.), zużytych baterii i akumulatorów, 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów 

wielkogabarytowych, odpadów budowlano – remontowych i rozbiórkowych, 

zużytych opon, tekstyliów, odpadów zielonych, popiołu oraz powstających 

w rodzinnych gospodarstwach rolnych opakowań po środkach ochrony roślin; 

d) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości 

służących do użytku publicznego; 

e) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami 

naprawczymi; 

2. Rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków 

rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu: średniej ilości odpadów 

komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach 

i liczby osób korzystających z tych pojemników; 
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3. Częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości 

ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku 

publicznego; 

4. Innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami; 

5. Obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę 

przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 

przeznaczonych do wspólnego użytku; 

6. Wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych 

z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach 

lub w poszczególnych nieruchomościach; 

7. Wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej 

przeprowadzania. 

§ 2. 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1. Gminie – oznacza to Gminę Gnojnik; 

2. Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2012.391 j.t.); 

3. ustawie o odpadach – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2012r 

o odpadach (Dz.U.2013.21); 

4. nieruchomości – zgodnie z art. 46 k.c. są to części powierzchni ziemskiej stanowiące 

odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem 

związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych 

stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności z czego wynika, że nieruchomości, 

ze względu na przeznaczenie gospodarcze, dzielą się na: 

a) nieruchomości rolne, 

b) nieruchomości leśne, 

c) inne nieruchomości (nierolne i nieleśne) zabudowane lub przeznaczone pod 

zabudowę; 

5. właścicielach nieruchomości – zgodnie z treścią art. 2, ust 1 pkt 4 Ustawy rozumie się 

przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki 

organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, 

a także inne podmioty władające nieruchomością; 

a) na terenie budowy wykonywanie obowiązków właściciela nieruchomości 

należy do wykonawcy robót budowlanych; 

b) na drogach publicznych obowiązki utrzymania czystości i porządku, a także 

zbieranie i pozbywanie się odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego 

przeznaczonych oraz utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie 

sanitarnym, porządkowym i technicznym, pozbywanie się błota, śniegu, lodu 

i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli 

nieruchomości przyległych do drogi publicznej, uprzątnięcie i pozbycie się 

błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, jeżeli zarząd drogi 

pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów na takim chodniku, 

należą do zarządu drogi; 
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c) na terenach pozostałych obowiązki utrzymania czystości i porządku należą do 

gminy, do obowiązków gminy należy także uprzątnięcie i pozbycie się błota, 

śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, jeżeli gmina pobiera opłaty 

z tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku 

oraz zbieranie i pozbycie się odpadków zgromadzonych w urządzeniach do 

tego przeznaczonych umieszczonych na tym chodniku i utrzymanie tych 

urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym; 

6. umowach – należy przez to rozumieć umowy, rozumiane zgodnie z treścią art. 6. ust. 

1 ustawy, podpisane z podmiotem uprawnionym przez właścicieli nieruchomości; 

dotyczące korzystania z usług wykonywanych przez firmę wywozową posiadającą 

zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości (wpis do rejestru działalności regulowanej) lub 

w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych; 

7. stawkach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – należy przez to 

rozumieć stawki uchwalone uchwałą Rady Gminy Gnojnik na podstawie 

upoważnienia zawartego w art. 6k ust 1 Ustawy; 

8. punktach selektywnego zbierania- należy to rozumieć w znaczeniu art. 3. ust. 2 pkt 6 

Ustawy, z tym, że punkty takie mogą być stacjonarne i mobilne, punktem mobilnym 

jest także samochód, odbierający wyselekcjonowane odpady komunalne sprzed 

domów; 

9. odpadach wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć jeden ze strumieni 

odpadów komunalnych wymienionych w ustawie, charakteryzujący się tym, że jego 

składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone 

w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych; 

10. harmonogramie – należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów 

komunalnych na terenie Gminy Gnojnik, dostarczany przez gminę, uwzględniający 

zapisy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gnojnik; 

11. firmie wywozowej – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę odbierającego odpady 

komunalne na terenie Gminy od właścicieli nieruchomości, wybranego w drodze 

przetargu, o którym mowa w art. 6d ust 1 Ustawy; 

12. chowie zwierząt – rozumie się przez to wszelkie formy posiadania zwierząt 

gospodarskich bez względu na tytuł prawny oraz sposób ich utrzymywania 

i użytkowania; 

13. Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy „Regulamin utrzymania czystości 

i porządku na terenie gminy Gnojnik”. 

 

Rozdział 2. 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§ 3. 

Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku oraz należytego stanu 

sanitarno - higienicznego na terenie nieruchomości poprzez: 
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1. Zbieranie i gromadzenie odpadów komunalnych w służących do tego workach, oraz 

utrzymywanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. 

2. Przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, o ile nieruchomość nie 

została wcześniej wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą 

wymagania określone w przepisach odrębnych. 

3. Przy braku sieci kanalizacyjnej gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach 

bezodpływowych lub oczyszczanie poprzez przydomową oczyszczalnię ścieków 

bytowych. 

4. Oddzielne gromadzenie nieczystości ciekłych w postaci ścieków w przypadku 

prowadzenia działalności rolniczo- hodowlanej, z zapisami ustawy z dnia 10 lipca 

2007 o nawozach i nawożeniu (Dz.U.2007.147.1033). 

5. Uprzątanie i zbieranie odpadów z powierzchni nieruchomości i wnętrza budynków; 

6. Prowadzenie selektywnego zbierania i przekazywania przedsiębiorcy odpadów 

komunalnych, w sposób opisany w niniejszym Regulaminie. 

7. Zbieranie odpadów niepodlegających selekcji do worków o wielkości i liczbie 

uzależnionej od liczby mieszkańców nieruchomości w sposób opisany w niniejszym 

Regulaminie. 

8. Przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych 

przedsiębiorcy w terminach wyznaczonych harmonogramem dostarczanym raz do 

roku właścicielom nieruchomości przez gminę. 

9. Uprzątanie, poprzez zamiatanie, zbieranie, grabienie, zmywanie itp. zanieczyszczeń 

z powierzchni nieruchomości i utrzymanie ich należytego stanu sanitarno-

higienicznego;. 

10. Uprzątanie, poprzez: zamiatanie, zbieranie, zmywanie, malowanie itp., zanieczyszczeń 

z powierzchni posadzek, podłóg, ścian i stropów przeznaczonych do wspólnego 

użytkowania pomieszczeń budynków wielolokalowych, np. sieni, korytarzy, piwnic, 

klatek schodowych, wind, studzienek, okien piwnicznych, zsypów na odpady, rur 

spustowych, rynien z kratkami do czyszczenia, a tym samym utrzymanie ich 

należytego stanu sanitarno-higienicznego. 

11. 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. 

12. Niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości odpadów rozbiórkowych 

i budowlanych, powstałych w wyniku budów i remontów lokali oraz budynków. 

13. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wyłącznie w miejscach 

dozwolonych, a więc: 

a) na terenie nieruchomości niesłużącej do użytku publicznego tylko pod warunkiem, 

że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone 

w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, w szczególności ścieki takie nie 

mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi, 

b) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego 

przygotowanych i specjalnie oznaczonych. 
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14. Drobne naprawy pojazdów samochodowych, a więc wymiana kół, świec 

zapłonowych, żarówek, uzupełnianie płynów, regulacje, poza warsztatami 

samochodowymi, na terenie nieruchomości dozwolone są tylko za zgodą właściciela 

nieruchomości i tylko wtedy, gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, 

a powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie 

z przepisami ustawy. 

15. Stosowanie oraz gromadzenie obornika i płynnych odchodów zwierzęcych na terenie 

gospodarstwa rolnego w miejscach spełniających wymogi przepisów ustawy z dnia 

26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu (Dz.U.2007.147.1033) 

16. Postępowanie z odpadami innymi niż komunalne, powstającymi na terenie 

nieruchomości w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z zasadami 

przewidzianymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2013.21). 

17. Stosowanie się właścicieli zwierząt domowych i gospodarskich do przepisów 

rozdziałów VII i VIII niniejszego Regulaminu. 

18. Zgłaszanie Gminie, faktu zauważenia bezdomnego psa lub zwierzęcia podejrzanego 

o wściekliznę. 

19. Właściciel nieruchomości na której prowadzona jest działalność handlowa, usługowa, 

gastronomiczna lub inna działalność gospodarcza, zobowiązany jest do: 

a) wyposażenia nieruchomości w odpowiednią liczbę, worków lub kontenerów do 

gromadzenia odpadów; 

b) bieżącego sprzątania terenu nieruchomości, w szczególności niezwłocznie po 

zakończeniu działalności w danym dniu; 

c) skutecznym zapobieganiu zanieczyszczaniu terenów przyległych odpadami 

powstającymi w wyniku funkcjonowania działalności gospodarczej; 

d) selektywnego gromadzenia odpadów. 

 

§ 4. 

Na terenie gminy Gnojnik biorąc pod uwagę zasady utrzymania czystości i porządku, 

zabrania się: 

1. Spalania jakichkolwiek odpadów komunalnych na terenie otwartym, w pojemnikach 

oraz w  piecach nieprzeznaczonych do tego celu; dopuszcza się spalanie odpadów 

z drewna niezawierających substancji niebezpiecznych; dopuszcza się również 

spalanie na wolnym powietrzu, suszu ogrodowego i gałęzi. 

2. Zakopywania padłych zwierząt. 

3. Indywidualnego wywożenia i wysypywania odpadów stałych szczególnie w miejsca 

do tego nieprzeznaczone. 

4. Wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami 

zlewnymi. 

5. Indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli 

nieruchomości. 

6. Wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów, 

nieczystości ciekłych i wód opadowych spływających z powierzchni nieruchomości. 
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7. Zajmowania pasa drogowego (chodniki, pobocza, jezdnie, rowy przydrożne) celem 

składowania odpadów lub materiałów budowlanych; na zajęcie pasa drogowego 

wymagana jest zgoda zarządcy drogi i pobierana jest za to opłata zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2013.260 j.t). 

8. Dokonywania zmian naturalnego ukształtowania terenu w sposób niezgodny 

z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

(Dz.U.2013.1232 j.t.). 

 

Rozdział 3. 

Zasady ogólne w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów 

§ 5. 

Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania 

odpadów: 

1. Worki do prowadzenia selektywnej zbiórki oraz do zbiórki odpadów zmieszanych, 

pozostałych po selekcji, ma obowiązek dostarczyć właścicielowi nieruchomości 

przedsiębiorca, zajmujący się wywozem odpadów. 

2. Właściciel nieruchomości ma obowiązek umieścić worki w miejscach gromadzenia 

odpadów komunalnych spełniających wymagania § 22 i § 23 Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690). 

3. Na terenie Gminy Gnojnik obowiązuje prowadzenie selektywnej zbiórki 

następujących strumieni odpadów:  

a) odpadów komunalnych: 

1) szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła, 

2) tworzyw sztucznych, 

3) makulatury i opakowań wielomateriałowych 

4) metalu, 

5) ulegających biodegradacji w tym odpadów opakowaniowych ulęgających biodegradacji. 

b) przeterminowanych leków i chemikaliów; 

c) zużytych baterii i akumulatorów; 

d) opakowań po środkach ochrony roślin; 

e) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 

f) odpadów budowlanych i rozbiórkowych; 

g) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych; 

h) tekstyliów; 

i) zużytych opon; 

j) odpadów zielonych; 

k) popiołu. 
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4. Odpady o których mowa w ust. 3 właściciele nieruchomości zobowiązani są zbierać 

i gromadzić z chwilą ich powstania, uprzednio poddając je segregacji. 

5. Wyselekcjonowane frakcje odpadów komunalnych winny być wolne od innych, 

odbieranych frakcji odpadów. 

6. Zmieszane odpady komunalne pozostałe po selekcji odpadów powinny być wolne od 

frakcji odpadów wymienionych w § 5 ust 3 a. 

7. Odpady określone w ust. 3, odbierane są w sposób gwarantujący ich niezmieszanie 

z innymi rodzajami odpadów zbieranych selektywnie. 

8. Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, odpadów 

kuchennych, a także odpadów zielonych z ogrodów i parków jest obowiązkowe we 

wszystkich rodzajach zabudowy, w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej, 

właściciele nieruchomości mogą korzystać z przydomowego kompostownika pod 

warunkiem, że jego wielkość pozwala na co najmniej dwuletni okres przetrzymania 

w nim kompostowanego materiału przekładanego warstwą gleby i dojrzałego 

kompostu; pozostali właściciele nieruchomości przekazują przedsiębiorcy odpady 

ulegające biodegradacji w workach koloru brązowego. 

9. Właściciel nieruchomości, aby móc prowadzić selektywną zbiórkę odpadów 

ulegających biodegradacji do własnego kompostownika, zobowiązany jest, do 

realizowania tego obowiązku w sposób zgodny z zasadami oraz wykorzystywania 

uzyskanego materiału dla własnych potrzeb. 

10. Właścicielowi zobowiązującemu się prowadzić selektywną zbiórkę odpadów 

ulegających biodegradacji do własnego kompostownika, Gmina przekaże materiały 

informacyjne dotyczące technologii kompostowania. 

11. Selektywnie zebrane odpady przekazywane są przedsiębiorcy w zawiązanych 

workach, wskazanych w § 9 pkt. 4 niniejszego regulaminu. 

12. Na obszarze zabudowy zagrodowej, jednorodzinnej i wielorodzinnej odpady zebrane 

selektywnie odbierane są przez przedsiębiorcę sprzed nieruchomości; właściciel ma 

obowiązek w terminie określonym harmonogramem wystawić je przed wejście na 

teren nieruchomości, chyba że uzgodnił inaczej z przedsiębiorcą. 

13. Prowadzenie selektywnego zbierania powstających w gospodarstwach domowych: 

przeterminowanych leków i chemikaliów (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe 

itd.), zużytych baterii i akumulatorów, odpadów biodegradowalnych, zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 

odpadów budowlano – remontowych i rozbiórkowych, zużytych opon, tekstyliów, 

popiołu oraz powstających w rodzinnych gospodarstwach rolnych opakowań po 

środkach ochrony roślin obowiązkowe jest we wszystkich rodzajach zabudowy. 

14. Wymienione w pkt. 13 odpady są indywidualnie dostarczane do wyznaczonego przez 

gminę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

§ 6. 

Ustala się następujące zasady w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych: 

1. Opróżnienie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się 

na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu 

uprawnionego, z którym podpisał umowę. 
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2. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni 

przydomowych wynika z ich eksploatacji. 

 

§7. 

1. Pojazdy specjalistyczne i uniwersalne do odbioru odpadów komunalnych muszą 

spełniać wymogi opisane w art. 9d Ustawy. 

2. Pojazdy asenizacyjne muszą spełniać wymogi zapisane w Uchwale w sprawie 

wymagań jakie winien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 

w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych. 

3. Zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku i transportu odpadów komunalnych 

oraz nieczystości płynnych pracownicy podmiotu uprawnionego mają obowiązek 

natychmiast usunąć. 

§ 8. 

Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości: 

1. Odpady zmieszane odbierane są z zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej 

i wielorodzinnej jeden raz w miesiącu. 

2. Odpady selektywnie zbierane odbierane są z zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej 

i wielorodzinnej jeden raz w miesiącu. 

3. Odpady zmieszane, odbierane nieruchomości na której prowadzona jest działalność 

handlowa, usługowa, gastronomiczna lub inna działalność gospodarcza, odbierane są 

zgodnie z zawartą umową, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

4. Odpady selektywnie zbierane, odbierane z nieruchomości na której prowadzona jest 

działalność handlowa, usługowa, gastronomiczna lub inna działalność gospodarcza, 

odbierane są zgodnie z zawartą umową, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

5. Opróżnianie koszy ulicznych oraz koszy z parków, przystanków następuje co najmniej 

raz w tygodniu. 

 

Rozdział 4. 

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych 

§ 9. 

Określa się rodzaj i pojemność pojemników i worków przewidzianych do zbierania odpadów 

na terenie gminy (zmieszanych i selektywnie zbieranych): 

1. Kosze uliczne o pojemności od 30 do 60 l; 

2. Pojemność worków winna wynosić 120 l; 

3. Odpady zmieszane pozostające po segregacji należy zbierać w workach koloru 

czarnego; 

4. Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować worki o następujących 

ujednoliconych kolorach: 
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a) NIEBIESKI z przeznaczeniem na makulaturę, papier, tekturę oraz opakowania 

wielomateriałowe 

b) ŻÓŁTY z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne 

c) BRĄZOWY z przeznaczeniem na odpady kuchenne ulegające biodegradacji; 

d) ZIELONY z przeznaczeniem na szkło; 

e) CZERWONY z przeznaczeniem na metal; 

5. Powyższa segregacja obejmuje również tereny budów i podmiotów prowadzących 

działalność gospodarczą. 

§ 10. 

Odpady komunalne należy gromadzić w workach o minimalnej pojemności, uwzględniającej 

następujące normy: 

1. ustala się minimalny wskaźnik nagromadzenia niesegregowanych odpadów 

komunalnych pochodzących z gospodarstwa domowego przypadający na jednego 

mieszkańca w ilości 30 litrów/miesiąc, jednak co najmniej jeden worek o pojemności 

120 l. na każdą nieruchomość. 

2. ustala się minimalny wskaźnik nagromadzenia segregowanych odpadów komunalnych 

pochodzących z gospodarstwa domowego przypadający na jednego mieszkańca 

w ilości 30 litrów/miesiąc, jednak co najmniej jeden worek o pojemności 120 l. na 

każdą nieruchomość. 

3. prowadzący działalność gospodarczą, kierujący instytucjami oświaty, zdrowia, 

zobowiązani są dostosować pojemność worków do swych indywidualnych potrzeb, 

dostosowując pojemność worków do norm: 

a) dla szkół i przedszkoli - 3 l na każdego ucznia, dziecko i pracownika, lecz nie 

mniej niż jeden worek 120 l na placówkę, 

b) dla lokali handlowych - 50 l na każde 10 m
2
 powierzchni całkowitej, lecz nie mniej 

niż jeden worek 120 l na każdy lokal, 

c) dla lokali gastronomicznych - 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne, lecz nie mniej 

niż jeden worek 120 l na każdy lokal, 

d) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i przemysłowych - 11 l na osobę, lecz 

nie mniej niż jeden worek 120 l na każdy lokal, 

e) dla hoteli, pensjonatów, domów opieki 20 l na jedno łóżko; lecz nie mniej niż 

jeden worek 120 l na lokal. 

§ 11. 

Zasady rozmieszczania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów i gromadzenia 

nieczystości płynnych: 

1. Podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy 

uwzględniać przepisy § 22 i § 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie Dz.U.2002.75.690.) 

2. Miejsce ustawienia pojemników właściciel nieruchomości jest obowiązany 

utrzymywać w czystości. Koszty przygotowania i utrzymania miejsca ustawienia 

pojemników ponosi właściciel nieruchomości. W/w przepisy stosuje się odpowiednio 
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do ustawienia pojemników na odpady przy drogach publicznych i przystankach 

komunikacji zbiorowej. 

3. Pojemniki na odpady ustawione przy drogach publicznych, przystankach 

autobusowych, parkingach oraz innych terenach użytku publicznego powinny 

odpowiadać następującym wymaganiom: 

a) powinny być rozmieszczone w sposób umożliwiający bezpieczne i wygodne 

korzystanie z nich przez wszystkich użytkowników w/w terenów; 

b) powinny być ustawione w miejscach nie powodujących zagrożenia dla ruchu 

pojazdów i pieszych oraz umożliwiających ich stałe opróżnianie przez firmę 

wywozową; 

4. Szczelne zbiorniki bezodpływowe nieczystości ciekłych lub oczyszczalnie przydomowe 

muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu 

asenizacyjnego podmiotu uprawnionego w celu ich opróżnienia. 

 

Rozdział 5. 

Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych 

§ 12. 

1. Z terenu nieruchomości odpady powinny być zbierane i usuwane systematycznie. 

2. Częstotliwość pozbywania się odpadów i opróżniania zbiorników bezodpływowych ustala 

się: 

a) odpady nieselekcjonowane i selekcjonowane odbierane są raz w miesiącu zgodnie 

z harmonogramem obowiązującym w gminie; 

b) przeterminowane leki i chemikalia - należy gromadzić w wydzielonych 

i zabezpieczonych miejscach w specjalistycznych pojemnikach i przekazywać nie 

rzadziej niż raz w roku; 

c) odpady elektryczne i elektroniczne - należy indywidualne przekazywać w punkcie 

zbierania zużytego sprzętu nie rzadziej niż raz w roku; 

d) meble i inne odpady wielkogabarytowe - należy indywidualne przekazywać jednostce  

e) uprawnionej w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz w roku; 

f) odpady budowlane, rozbiórkowe i zużyte opony - należy indywidualne przekazywać 

jednostce uprawnionej w miarę potrzeb; 

g) właściciele kompostowników odpadów roślinnych są zobowiązani do 

systematycznego zagospodarowywania odpadów, aby nie powodować 

zanieczyszczenia ziemi, wód podziemnych i powierzchniowych. 

 

Rozdział 6. 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 13. 

Celem nadrzędnym jest rozwijanie na terenie województwa systemu gospodarki odpadami 

opartego na zapobieganiu powstawania odpadów, przygotowywaniu ich do ponownego 
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użytku, recyklingu oraz innych metodach odzysku i unieszkodliwiania według następujących 

zasad:  

1. Zmniejszenie ilości powstawania odpadów z sektora gospodarczego poprzez rozwój 

czystych technologii bezodpadowych i niskoodpadowych, promowanie zarządzania 

środowiskowego.  

2. Zmniejszenie wytwarzania odpadów komunalnych poprzez:  

a) tworzenie przydomowych kompostowni oraz wspomaganie i edukowanie w zakresie 

kompostowania przydomowego na terenach zabudowy jednorodzinnej,  

b) kampanie informacyjne, programy szkoleniowe w zakresie zapobiegania 

powstawania odpadów zmierzające do ukształtowania świadomych postaw 

konsumentów,  

c) promocja wykorzystania produktów o wydłużonym okresie użytkowania,  

d) promocja napraw oraz ponownego wykorzystania materiałów, produktów 

i opakowań.  

3. Wzrost świadomości mieszkańców w zakresie postępowania z odpadami.  

 

Rozdział 7. 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed 

zagrożeniem i uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 

§ 14. 

Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa 

i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla 

ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą 

też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt. 

§ 15. 

1. Do obowiązków właścicieli psów należy: 

a) prawowanie właściwej opieki nad zwierzętami, w szczególności nie pozostawiania ich 

bez dozoru, oraz w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się poza teren 

ogrodzony; 

b) na terenach użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy, 

natomiast psy należące do rasy psów niebezpiecznych mogą być wyprowadzane tylko 

na smyczy i w kagańcu. 

2. W odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych do obowiązków właścicieli należy: 

a) stały i skuteczny dozór; 

b) niewprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem 

obiektów przeznaczonych dla zwierząt, zapis ten nie dotyczy osób niewidomych, 

korzystających z pomocy psów-przewodników; 
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c) natychmiastowe usuwanie przez właścicieli zanieczyszczeń pozostawionych przez 

zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku 

publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, 

terenach zielonych. 

3. Zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania 

umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna. Zakaz ten nie dotyczy terenu 

prywatnego, jeżeli teren ten jest ogrodzony w sposób uniemożliwiający psu wyjście. 

 

§ 16. 

Osoby utrzymujące zwierzęta domowe winny: 

1. wykazywać szczególną dbałość o to, aby nie zakłócały one w sposób ciągły 

i uciążliwy spokoju mieszkańców przez uciążliwą emisję nieczystości, hałasów 

i odorów oraz ich utrzymanie nie naruszało przepisów higieniczno - sanitarnych 

powszechnie obowiązujących; 

2. należycie zabezpieczyć psa trzymanego na terenie nieruchomości przed 

wydostawaniem się poza nią oraz oznaczyć nieruchomość tabliczką informacyjną 

z napisem lub wizerunkiem psa. 

§ 17. 

Właściciele, którzy w nienależyty sposób sprawują opiekę nad swoimi psami ponoszą koszty 

ich schwytania, dowozu do schroniska, utrzymania i ewentualnego leczenia. 

§ 18. 

Obowiązek unieszkodliwienia zwłok zwierzęcych należy do: 

1. osób posiadających zwierzęta, 

2. zarządcy drogi, gdy padłe zwierzę znajduje się na jezdni lub w obrębie pasa 

drogowego, 

3. gminy w odniesieniu do pozostałych terenów. 

 

Rozdział 8. 

Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych 

z produkcji rolniczej 

§ 19. 

1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na prywatnych posesjach 

jedynie dla potrzeb własnego gospodarstwa domowego pod następującymi warunkami: 

a) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt 

spełniających wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(Dz.U.2010.243.1623 j.t); 

b) ograniczenia wszelkiej uciążliwości hodowli dla środowiska w tym emisje będące jej 

skutkiem do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona; 
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c) przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych; 

d) gromadzenia obornika i płynnych odchodów zwierzęcych na terenie gospodarstwa 

rolnego w miejscach spełniających wymogi przepisów ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. 

o nawozach i nawożeniu (Dz.U.2007.147.1033), czyli na podłożu utwardzonym i 

uszczelnionym odpowiednimi płytami i w zbiornikach na odchody o pojemności 

umożliwiającej przechowywanie ich przez wymagany przepisami okres; 

e) gromadzenia i usuwania nieczystości, które nie są obornikiem i gnojówką, w sposób 

przewidziany dla ścieków tj.: gromadzenia ich na nieprzepuszczalnym podłożu 

w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, usuwania powstających odpadów 

i nieczystości, nie dopuszczaniu do zanieczyszczenia terenu oraz środowiska; 

f) stosowania nawozów naturalnych zgodnie z ustawą o nawozach i nawożeniu 

(Dz.U.2007.147.1033); 

g) przepędzania zwierząt drogami publicznymi pod dozorem w sposób nie zakłócający 

ruchu drogowego; 

h) usuwania odchodów zwierzęcych, resztki karmy lub ściółki pozostawione na ulicach, 

placach i innych miejscach publicznych; 

i) trzymania pszczół w ulach, ustawionych w takiej odległości od granicy nieruchomości 

w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla 

właścicieli nieruchomości sąsiednich. 

 

Rozdział 9. 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania 

§ 20. 

Właściciele, zarządcy, użytkownicy nieruchomości zobowiązani są, w razie potrzeby, do 

przeprowadzenia deratyzacji w obrębie nieruchomości. 

§ 21. 

W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt Gminy 

Gnojnik określi, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, 

obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz, poprzez zarządzenie, termin jej 

przeprowadzenia. 

 

Rozdział 10. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 22. 

1. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu sprawuje Wójt 

Gminy Gnojnik poprzez upoważnionych pracowników.  

2. Kto nie wykonuje obowiązków określonych Regulaminem podlega karze grzywny, na 

podstawie art. 10 ust. 2a Ustawy. 
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3. Wszelkie nieprawidłowości dotyczące stanu czystości i porządku na terenie gminy Gnojnik 

można zgłaszać do Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, Tel. 14 68 69 

600 oraz na adres poczty elektronicznej: sekretariat@gnojnik.pl. 

4. Urząd Gminy w Gnojniku będzie inicjował działania, jak również będzie popierał 

inicjatywy mieszkańców mające na celu poprawę czystości i porządku oraz należytego stanu 

sanitarno-higienicznego i estetycznego gminy. 


