UCHWAŁA NR XII/124/2020
RADY GMINY W KONARZYNACH
z dnia 16 września 2020 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konarzyny
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.1)), w związku z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
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 Chojnicach uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konarzyny stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XIX/156/2017 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konarzyny.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Karolina Pałubicka

1) Zmiana

tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. poz. 1378.

Id: 875D00CA-4BC3-4823-BC33-7BC49D24CCB6. Podpisany

Strona 1

Załącznik
do Uchwały Nr XII/124/2020
Rady Gminy w Konarzynach
z dnia 16 września 2020 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE GMINY KONARZYNY
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1.
Regulamin utrzymania czystości i porządku, zwany dalej „Regulaminem”, określa szczegółowe zasady
utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy
Konarzyny.
§ 2.
Treść Regulaminu pozostaje w ścisłym związku z pojęciami i definicjami zawartymi w ustawach:
1) z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
2) z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
3) z dnia z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
4) z dnia 29 czerwca 2007r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich,
5) z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 3.
1. Na wszystkich nieruchomościach na terenie gminy Konarzyny prowadzi się selektywne zbieranie
odpadów komunalnych. Obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmuje następujące
frakcje odpadów:
1) papier (np.: papier, gazety, kartony, opakowania z papieru, kartonu);
2) szkło (np.: opakowania szklane, z wyłączeniem ceramiki, szkła okiennego, szkła samochodowego);
3) tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe (np. opakowania z tworzyw sztucznych,
zabawki plastikowe, pojemniki plastikowe, puszki aluminiowe lub stalowe, opakowania wielomateriałowe
po mleku lub innych produktach). Opakowania wielomateriałowe to opakowania wykonane, co najmniej
z dwóch różnych materiałów, tak że nie można ich rozdzielić w sposób ręczny lub przy zastosowaniu
prostych metod mechanicznych;
4) odpady ulegające biodegradacji: odpady zielone (liście, gałęzie, trawa z ogrodów), odpady kuchenne
z wyłączeniem mięsa, kości i ości. Mięso kości i ości należy gromadzić z odpadami komunalnymi
zmieszanymi;
5) przeterminowane leki i chemikalia;
6) zużyte baterie i akumulatory;
7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
8) meble i inne odpady wielkogabarytowe, tj. odpady, które ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą
być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych (np.
stolarka budowlana, meble, armatura sanitarna, opakowania i inne materiały o dużych rozmiarach).
Dopuszcza się zbieranie dużego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w ramach zbiórki
odpadów wielkogabarytowych;
9) zużyte opony;
10) odpady budowlano-rozbiórkowe, z wyjątkiem odpadów niebezpiecznych i materiałów występujących
w stanie naturalnym;
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11) popioły z budynków ogrzewanych paliwem stałym lub ogrzewających wodę paliwem stałym;
12) tekstylia i odzież;
13) strzykawki, igły, testery (powstające w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów
leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi);
14) odpady komunalne zmieszane (niesegregowane), tj. odpady resztkowe po wysegregowaniu frakcji jak
opisano wyżej.
2. Warunek selektywnego zbierania odpadów dla danej nieruchomości uznaje się za spełniony, gdy łącznie
są spełnione warunki:
1) co najmniej 50% objętości odpadów wytwarzanych na terenie nieruchomości jest selektywnie zebrana i w
sposób selektywny przekazana do odbioru;
2) w odpadach komunalnych zmieszanych nie może być więcej niż 5% objętości bioodpadów (odpadów
kuchennych i zielonych) i nie więcej niż 5% objętości łącznie odpadów surowcowych: szkła, papieru,
tworzyw, metali i opakowań wielomateriałowych. W odpadach komunalnych zmieszanych nie mogą
znaleźć się odpady wielkogabarytowe i/lub odpady budowlano-rozbiórkowe;
3) w odpadach selektywnie zebranych udział frakcji obcej (np. odpadów zmieszanych, innych frakcji
surowcowych, itp.) nie może być większy niż 10% objętości odpadów selektywnie zebranych, a w
przypadku papieru większy niż 5% objętości;
4) w odpadach - bioodpadach udział frakcji obcej (np. odpadów zmieszanych, innych frakcji surowcowych,
itp.) nie może być większy niż 1% objętości bioodpadów.
3. Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest:
1) utrzymanie w czystości miejsca przeznaczonego na lokalizację pojemników i/lub worków służących do
zbierania odpadów komunalnych i jego najbliższego otoczenia,
2) przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i resztkowych zmieszanych podmiotowi odbierającemu
odpady komunalne w terminach określonych w harmonogramie, poprzez wystawienie przed
nieruchomością, w sposób szczegółowo określony w §12 regulaminu.
§ 4.
1. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi mogą prowadzić
kompostowanie przydomowe bioodpadów (odpady zielone i kuchenne) pochodzących z tych nieruchomości.
2. Właściciel nieruchomości we własnym zakresie wyposaży nieruchomość w kompostownik/ki i prowadzi
kompostowanie przydomowe.
3. Za kompostowniki przydomowe, w zabudowie jednorodzinnej uznaje się pryzmy kompostowe, płyty
obornikowe oraz inne urządzenia i obiekty o podobnym charakterze do naturalnego przetwarzania bioodpadów.
4. Wielkość kompostownika musi być dostosowana do ilości i rodzaju bioodpadów wytwarzanych na
terenie danej nieruchomości.
5. Minimalna wielkość kompostownika jest wyliczana jako suma: iloczynu liczby osób zamieszkujących
nieruchomość i 100 litrów pojemności kompostownika na osobę oraz współczynnika obliczonego
w następujący sposób: powierzchnia biologicznie czynna działki (ogrody, trawniki, sady, itp.) podzielona
przez 100 m², pomnożona przez 100 litrów i zaokrąglona w górę do pełnych setek litrów.
6. Właściciele nieruchomości posiadający i prowadzący kompostowanie przydomowe bioodpadów
w zabudowie jednorodzinnej, mogą skorzystać z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych w gminie, jeśli złożą deklarację, że posiadają i kompostują
bioodpady.
7. Lokalizacja kompostownika na nieruchomości nie może stanowić uciążliwości dla nieruchomości
sąsiednich, powinna być zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
8. Właściciele nieruchomości, którzy w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi wskazali, że posiadają i kompostują bioodpady nie będą wyposażani w worki lub pojemniki do
zbierania odpadów – bioodpadów.
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9. W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył deklarację, że posiada i kompostuje
bioodpady:
1) nie posiada kompostownika przydomowego lub
2) nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub
3) uniemożliwia wójtowi lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu
weryfikacji zgodności deklaracji, ze stanem faktycznym
- wójt stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia, o którym mowa w ust. 6.
10. Utrata prawa do zwolnienia, następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono
wystąpienie, co najmniej jednej z przesłanek opisanych wyżej w ust. 9 punktach 1) – 3). Ponowne skorzystanie
ze zwolnienia, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie
prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
11. Odpady segreguje się poprzez umieszczenie każdej z frakcji w osobnych pojemnikach lub workach.
Gmina zorganizuje odbieranie posegregowanych odpadów z nieruchomości objętych systemem we frakcjach:
a) odpady selektywnie zebrane: osobno papier, osobno szkło, łącznie tworzywa sztuczne, metale,
opakowania wielomateriałowe, poszczególne frakcje odpadów;
b) odpady selektywnie zebrane ulegające biodegradacji;
c) popioły w pojemnikach metalowych lub pojemnikach z tworzywa;
d) odpady wielkogabarytowe, w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w ramach „wystawek”;
e) odpady komunalne zmieszane - w pojemnikach.
12. Właściciele nieruchomości „zamieszkałych”, „sezonowych” i części mieszkalnej nieruchomości
„mieszanej” są zobowiązani do zapewnienia selektywnego zbierania innych odpadów w następujący sposób:
1) przeterminowane leki należy dostarczać do wytypowanych aptek lub do PSZOK,
2) chemikalia należy dostarczać do PSZOK,
3) zużyte baterie należy umieszczać w pojemnikach na baterie w sklepach, placówkach oświatowych lub
dostarczać do PSZOK,
4) akumulatory należy umieszczać w pojemnikach przy stacjach obsługi samochodów lub dostarczać do
PSZOK,
5) meble i inne odpady wielkogabarytowe należy usuwać w ramach okresowych „wystawek”. Odpady
wielkogabarytowe winny być wystawiane w miejscach wskazanych przez gminę. Odpady te należy
wystawiać, nie wcześniej niż 12 godzin przed ogłoszonym terminem „wystawek”. Wystawki są
organizowane minimum jeden raz w roku. Odpady wielkogabarytowe można także dostarczać do PSZOK,
6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy zostawiać w placówkach handlowych (dotyczy sytuacji
zakupu nowego sprzętu i pozostawienia starego) lub dostarczać do PSZOK. Dopuszcza się także usuwanie
sprzętu w ramach tzw. „wystawek”,
7) zużyte opony należy pozostawiać w punktach/placówkach wymiany opon lub dostarczać do PSZOK,
8) odpady budowlano-rozbiórkowe z gospodarstw domowych należy dostarczać do PSZOK w przyczepkach
lub workach, uniemożliwiających pylenie, przy czym wymaga się odrębnego wydzielenia gruzu
budowlanego, tworzyw sztucznych, styropianu i odpadów niebezpiecznych,
9) odzież i tekstylia należy dostarczać do PSZOK lub pojemników rozstawionych przez organizacje na terenie
gminy,
10) 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 (odpady o ostrych końcach i krawędziach) zbiera się w miejscu ich powstawania
do pojemników jednorazowego użycia, sztywnych, odpornych na działanie wilgoci, mechanicznie
odpornych na przekłucie lub przecięcie i dostarcza do PSZOK.

Id: 875D00CA-4BC3-4823-BC33-7BC49D24CCB6. Podpisany

Strona 3

13. Właściciel nieruchomości lub mieszkaniec może zamówić odrębną usługę u przedsiębiorcy
odbierającego odpady komunalne, wpisanego do rejestru działalności regulowanej, odbiór odpadów opisanych
w ust.12 bezpośrednio z nieruchomości, za dodatkową opłatą. Usługa taka nie jest objęta opłatą wnoszoną do
gminy za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 5.
1. Właściciele części niemieszkalnej nieruchomości „mieszanych”:
1) na terenie których, w wyniku pielęgnacji zieleni, powstają odpady zielone, zobowiązani są do ich
selektywnego zbierania i przekazywania podmiotowi odbierającemu odpady zgodnie z przepisami prawa,
zgodnie z zawartą z nim umową;
2) na terenie których powstają odpady budowlano-rozbiórkowe, zobowiązani są do ich selektywnego
zbierania i przekazywania podmiotowi odbierającemu odpady zgodnie z przepisami prawa i zgodnie
z zawartą z nim umową;
3) na terenie których powstają odpady wielkogabarytowe, zobowiązani są do ich selektywnego zbierania
i przekazywania podmiotowi odbierającemu odpady zgodnie z przepisami prawa i zgodnie z zawartą z nim
umową.
Rozdział 3.
Uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń, mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza
myjniami i warsztatami naprawczymi
§ 6.
1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do: uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń
z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, w sposób umożliwiający swobodne i bezpieczne poruszanie
się pieszych.
2. Jeżeli przy chodniku wyznaczone jest przejście dla pieszych, na wysokości tego przejścia chodnik należy
oczyszczać na całej szerokości.
3. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się tylko przy użyciu środków
biodegradowalnych oraz po spełnieniu łącznie następujących warunków:
1) mycia na utwardzonych częściach nieruchomości, do których posiada się tytuł prawny lub za zgodą jej
właściciela, w sposób wykluczający bezpośrednie przedostawanie się nieczystości ciekłych do zbiorników
wodnych lub do ziemi;
2) niezanieczyszczania środowiska poprzez odprowadzanie powstających nieczystości ciekłych do kanalizacji
sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego, po uprzednim ich przejściu przez odstojnik i separator substancji
ropopochodnych.
4. Zakazuje się napraw pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi, jeżeli naprawy te mogą
powodować zagrożenie dla środowiska. Zakaz w szczególności dotyczy napraw związanych z wymianą: oleju
silnikowego, oleju skrzyni biegów, płynów chłodniczych i hamulcowych.
Rozdział 4.
Rodzaj i pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, warunki
rozmieszczania pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym
i technicznym
§ 7.
1. Odpady komunalne odbiera wybrany w drodze przetargu zorganizowanego przez gminę przedsiębiorca,
który zawarł z Gminą umowę na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
2. Odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a nie są
objęci gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, odbiera przedsiębiorca wpisany do
rejestru działalności regulowanej, z którym właściciel nieruchomości zawarł umowę na odbieranie odpadów
komunalnych.
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§ 8.
1. Dopuszcza się stosowanie pojemników do zbierania odpadów z tworzyw sztucznych o wzmocnionej
konstrukcji i metalowych o następującej wielkości:
1) 110/120 litrów;
2) 180 litrów;
3) 240 litrów;
4) 360 litrów
5) 500 litrów;
6) 1100 litrów;
7) 1500 litrów.
2. Pojemniki powinny być szczelne, zamykane pokrywą z materiału odpornego na uszkodzenia
mechaniczne, wyposażone w kółka do przemieszczania oraz w uchwyt.
3. Na terenie nieruchomości „mieszanej”, należy ustawić pojemniki odrębnie dla części mieszkalnej i dla
części niemieszkalnej (użytkowej). Nie jest wymagane ustawienie odrębnych pojemników na terenie
nieruchomości, w przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności
gospodarczej.
4. Worki lub pojemniki do selektywnego zbierania odpadów winny być oznaczone napisem i pokryte
odpowiednim kolorem w części, jednak nie mniejszej niż 30% zewnętrznej całkowitej powierzchni pojemnika
w następujący sposób:
1) dla odpadów szkła - napis „SZKŁO” i kolor zielony,
2) dla odpadów papieru - napis „PAPIER” i kolor niebieski,
3) dla odpadów tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i metali - napis „METALE
I TWORZYWA SZTUCZNE” i kolor żółty,
4) dla odpadów zielonych, odpadów spożywczych i kuchennych z nieruchomości zamieszkałych oraz
odpadów resztek żywności z nieruchomości niezamieszkałych - napis „BIO” i kolor brązowy,
5) dla popiołów - napis „POPIOŁY” - pojemnik musi być wyposażony w kółka i uchwyt.
6. Wyposażenie nieruchomości w pojemniki
z zachowaniem poniższych zasad:

do zbierania

odpadów komunalnych

odbywa się

1) w odniesieniu do zabudowy jednorodzinnej na jednego mieszkańca przypada, co najmniej 30 litrów
pojemności pojemnika, przy częstotliwości odbierania odpadów jeden raz na dwa tygodnie, przy czym
każda nieruchomość powinna być wyposażona w jeden lub kilka pojemników o łącznej pojemności
zbliżonej do iloczynu osób zamieszkujących nieruchomość i litrażu przypadającego na mieszkańca;
2) w odniesieniu do zabudowy wielolokalowej na jednego mieszkańca przypada, co najmniej 20 litrów
pojemności pojemnika, przy częstotliwości odbierania odpadów jeden raz na tydzień, przy czym każda
nieruchomość powinna być wyposażona w jeden lub kilka pojemników o łącznej pojemności zbliżonej do
iloczynu osób zamieszkujących nieruchomość i litrażu przypadającego na mieszkańca;
3) w odniesieniu do szkół wszelkiego typu na każdego ucznia i pracownika powinno przypadać co najmniej
2 litrów pojemności pojemnika, przy częstotliwości odbierania odpadów 1 raz na tydzień, przy czym
każda nieruchomość powinna być wyposażona w jeden lub kilka pojemników o łącznej pojemności
zbliżonej do iloczynu osób korzystających z nieruchomości i litrażu przypadającego na osobę;
4) w odniesieniu do żłobków i przedszkoli na każde dziecko i pracownika powinno przypadać co najmniej
3 litrów pojemnika, przy czym każda nieruchomość powinna być wyposażona w jeden lub kilka
pojemników o łącznej pojemności zbliżonej do iloczynu osób korzystających z nieruchomości i litrażu
przypadającego na osobę;
5) w odniesieniu do lokali handlowych na każde 10m2 powierzchni całkowitej lokalu powinno przypadać co
najmniej 30 litrów pojemności pojemnika, oraz 2 litrów pojemnika na każdą zatrudnioną osobę, przy
częstotliwości odbierania odpadów 1 raz na tydzień, przy czym każdy lokal powinien być wyposażony
w jeden lub kilka pojemników o łącznej pojemności zbliżonej do iloczynu powierzchni i osób
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zatrudnionych i litrażu przypadającego na powierzchnię i osobę;
6) w odniesieniu do lokali gastronomicznych na jedno miejsce konsumpcyjne powinno przypadać co najmniej
10 litrów pojemności pojemnika oraz 2 litrów pojemnika na każdą zatrudnioną osobę, przy częstotliwości
odbierania odpadów 1 raz na tydzień, przy czym każdy lokal powinien być wyposażony w jeden lub kilka
pojemników o łącznej pojemności zbliżonej do iloczynu powierzchni i osób zatrudnionych i litrażu
przypadającego na powierzchnię i osobę;
7) w odniesieniu do lokali prowadzących działalność spożywczą lub gastronomiczną wymagane jest
ustawienie na zewnątrz lokalu kosza o pojemności minimum 50 litrów i jego codzienne opróżnianie;
8) w odniesieniu do zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych (dotyczy pomieszczeń
biurowych i socjalnych) na każdego pracownika powinno przypadać co najmniej 6 litrów pojemności
pojemnika, przy częstotliwości odbierania odpadów 1 raz na tydzień, przy czym każda nieruchomość
powinna być wyposażona w jeden lub kilka pojemników o łącznej pojemności zbliżonej do iloczynu osób
korzystających z nieruchomości i litrażu przypadającego na osobę;
9) w odniesieniu do hoteli, pensjonatów itp. na jedno łóżko powinno przypadać co najmniej 10 litrów
pojemności pojemnika, przy częstotliwości odbierania odpadów 1 raz na tydzień, przy czym każdy
obiekt powinien być wyposażony w jeden lub kilka pojemników o łącznej pojemności zbliżonej do
iloczynu osób korzystających z nieruchomości i litrażu przypadającego na użytkownika;
10) w odniesieniu do pozostałych nie wymienionych wyżej nieruchomości - w zależności od potrzeb, jednak
nie mniej niż 120 litrów na każdą nieruchomość;
11) w przypadku okresowego nagromadzenia większej ilości odpadów, dopuszcza się stosowanie worków do
ich zbierania o pojemności od 60 litrów do 240 litrów;
12) pojemność zbliżona to taka, która pozwala na zastosowanie standardowego pojemnika opisanego w ust. 1,
lecz nie mniejsza niż iloczyn powierzchni/osób i litrażu przypadającego na powierzchnię/osobę.
§ 9.
1. Tereny przeznaczone do użytku publicznego, w szczególności: przystanki komunikacyjne, parki, place
zabaw powinny być wyposażone w kosze uliczne o pojemności od 25 litrów do 80 litrów.
2. Zarządzający terenami publicznymi zobowiązani są do systematycznego opróżniania koszów ulicznych,
nie dopuszczania do ich przepełnienia oraz do utrzymania ich w należytym stanie sanitarnym, porządkowym
i technicznym.
§ 10.
1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do wyznaczenia i urządzenia miejsca ustawienia pojemników
do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych oraz urządzeń do gromadzenia odpadów selektywnie
zebranych. Właściciele nieruchomości podczas lokalizowania na terenie nieruchomości pojemników
przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych zobowiązani są do uwzględnienia przepisów
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a w razie braku możliwości spełniania wymogów zawartych
w powyższym rozporządzeniu zobowiązani są do zawarcia umowy z właścicielem innej nieruchomości celem
zapewnienia użytkowania urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych i poinformowania o tym gminy.
2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyznaczenia zgodnie z przywołanymi przepisami
i odpowiedniego przygotowania miejsca ustawienia pojemników, które powinno znajdować się w budynku lub
poza budynkiem, na wyrównanej, utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody
i błota.
3. Pojemniki na odpady zmieszane lub pojemniki i worki do gromadzenia odpadów selektywnie zebranych,
stojące poza pergolą, właściciel powinien zabezpieczyć przed niekontrolowanym przesuwaniem się np. pod
wpływem wiatru oraz do zagwarantowania bezkolizyjnego dojazdu do pojemników, jak również możliwość
przemieszczania pojemników na odpady z punktu ich zbierania do miejsca zatrzymania pojazdu, służącego do
odbioru odpadów.
§ 11.
1. Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie
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sanitarnym, porządkowym i technicznym poprzez:
1) umieszczanie w pojemnikach o określonych kolorach i oznaczeniach wyłącznie odpadów do nich
przeznaczonych,
2) zamykanie pojemników wyposażonych w klapy w celu zabezpieczenia przed dostępem wód opadowych,
3) mycie i dezynfekcję pojemników, w tym czyszczenie preparatami usuwającymi drobnoustroje, owady i
nieprzyjemne zapachy, co najmniej dwa razy w roku,
4) gromadzenie w pojemniku ilości odpadów niepowodującej jego przeciążenia,
5) w przypadku uszkodzenia pojemnika z winy użytkownika, jest on zobowiązany do wyposażenia posesji w
pojemnik o takich samych parametrach technicznych.
Rozdział 5.
Sposób i częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości.
§ 12.
1. Pojemniki na odpady należy przetrzymywać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników
przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości
lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik
lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości; dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów
podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach za zgodą właściciela.
2. Udostępnienie pojemników i worków powinno nastąpić od godziny 6:00.
3. Uregulowania ust.1 dotyczą także udostępnienia worków lub pojemników z odpadami selektywnie
zebranymi.
§ 13.
1. Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, które objęto gminnym systemem gospodarowania
odpadami komunalnymi, następuje według harmonogramu ustalonego w umowie zawartej pomiędzy Gminą
a przedsiębiorcą, przy czym odbiór odpadów komunalnych odbywa się przy częstotliwości nie mniejszej niż:
1) w zabudowie jednorodzinnej (nieruchomości „zamieszkałe”, „sezonowe”, część mieszkalna nieruchomości
„mieszanych”):
odpady komunalne zmieszane
papier
szkło
tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe
odpady ulegające biodegradacji – BIO
popioły
odpady wielkogabarytowe - wystawki

od IV do X
od XI do III
1 x 2 tygodnie
1 x miesiąc
co najmniej raz na kwartał
co najmniej raz na kwartał
co najmniej dwa razy na kwartał
1 x 2 tygodnie
1 x miesiąc
co najmniej raz na kwartał
1 x rok

2) w zabudowie wielolokalowej (nieruchomości zamieszkałe, część mieszkalna nieruchomości „mieszanych”):
odpady komunalne zmieszane
papier
szkło
tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe
odpady ulegające biodegradacji – BIO
popioły
odpady wielkogabarytowe - wystawki

od IV do X
od XI do III
1 x tydzień
1 x 2 tygodnie
co najmniej raz na kwartał
co najmniej raz na kwartał
co najmniej dwa razy na kwartał
1 x 2 tygodnie
1 x tydzień
co najmniej raz na kwartał
1 x rok

3) z części niemieszkalnej nieruchomości „mieszanych”:
odpady komunalne zmieszane
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papier
szkło
tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe
odpady ulegające biodegradacji – BIO

co najmniej raz na kwartał
co najmniej raz na kwartał
co najmniej dwa razy na kwartał
1 x 2 tygodnie
1 x miesiąc

§ 14.
1. Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, których nie objęto gminnym systemem gospodarowania
odpadami komunalnymi, następuje według harmonogramu ustalonego w umowie zawartej pomiędzy
właścicielem nieruchomości a przedsiębiorcą.
2. Odbiór odpadów z pojemników i worków służących do ich gromadzenia musi odbywać się w sposób
systematyczny, zapobiegający gniciu odpadów, przepełnianiu pojemników oraz zanieczyszczaniu i zaśmiecaniu
terenu przyległego.
3. Częstotliwość odbierania odpadów z nieruchomości, których nie objęto gminnym systemem
gospodarowania odpadami komunalnymi powinna być nie rzadsza, jak dla nieruchomości opisanych w § 13
ust. 1 pkt 3.
§ 15.
1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia
nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.
2. Pojemność zbiornika bezodpływowego powinna być dostosowana do potrzeb osób zamieszkujących na
terenie nieruchomości i ilości wytwarzanych nieczystości ciekłych.
3. Właściciele przydomowych oczyszczalni ścieków obowiązani są do ich eksploatacji w sposób opisany
w instrukcji eksploatacji takiej oczyszczalni oraz do pozbywania się wytworzonych w trakcie eksploatacji
osadów z częstotliwością wynikającą z instrukcji eksploatacji.
4. Zakazuje się samodzielnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości.
Rozdział 6.
Wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami
§ 16.
W celu utworzenia nowoczesnego i skutecznego systemu gospodarki odpadami opartego na hierarchii
postępowania z odpadami, właściciele nieruchomości powinni dążyć do zmniejszenia ilości wytwarzanych
odpadów w szczególności poprzez ograniczenie marnotrawienia żywności, dokonywanie świadomych
zakupów, kupowanie produktów w opakowaniach ekologicznych, wielokrotnego użytku oraz o dłuższym
czasie użytkowania.
Rozdział 7.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, wymagania utrzymania zwierząt gospodarskich,
wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji
§ 17.
1. Nieruchomość, na której przebywają swobodnie zwierzęta domowe winna być ogrodzona i zabezpieczona
w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się zwierząt poza jej obszar.
2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe mają obowiązek sprawować nad nimi nadzór w miejscach
publicznych w taki sposób, aby nie powodowały one zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi oraz innych zwierząt.
3. Osoby utrzymujące psy mają obowiązek wyprowadzać je na smyczy, a psy należące do ras uznanych za
agresywne lub mieszańce tych ras, dodatkowo muszą być prowadzone w kagańcu.
4. Zwolnienie psa ze smyczy jest możliwe pod tym warunkiem, że pies ma założony kaganiec.
5. Na terenach wyznaczonych jako miejsca urządzone na wybiegi dla psów, osoby utrzymujące psy mają
obowiązek przestrzegać regulaminu korzystania z tych terenów, jeżeli taki został ustanowiony.
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§ 18.
1. Osoba utrzymująca zwierzę domowe zobowiązana jest do natychmiastowego uprzątnięcia zanieczyszczeń
pozostawionych przez zwierzę w miejscu publicznym, przy czym zanieczyszczenia winny być wyrzucane do
pojemników na odpady zmieszane.
2. Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy oznakowanych psów przewodników i psów asystujących osób
niepełnosprawnych.
3. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do zlecania na własny koszt usuwania padłych zwierząt
przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na transport tego typu odpadów lub prowadzenie działalności
w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
4. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do niewprowadzania zwierząt na tereny placów zabaw
przez cały rok oraz na plaże i kąpieliska w okresie od 1 maja do 30 września.
§ 19.
1. Zwierzęta gospodarskie powinny być utrzymywane w pomieszczeniach zamkniętych lub na terenie
ogrodzonych nieruchomości, skutecznie zabezpieczonych przed ich samodzielnym wydostaniem się poza teren
nieruchomości.
2. Zwierzęta gospodarskie powinny być utrzymywane w sposób niepowodujący uciążliwości dla osób
zamieszkujących nieruchomości sąsiednie.
3. Wymogów określonych w ust. 1 nie stosuje się do utrzymywania koni w celach terapeutycznych
i rekreacyjnych.
4. W przypadku hodowli pszczół, pasieki powinny być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 10 m
od granicy działki, wylotami w taki sposób, aby owady nie zakłócały korzystania z nieruchomości sąsiednich.
§ 20.
1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary:
1) sieci kanalizacji na terenie Gminy Konarzyny;
2) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa bądź
przechowywania lub składowania produktów rolno-spożywczych i gospodarki odpadami.
2. Deratyzację przeprowadza użytkownik urządzeń (zarządzający mieniem wskazanym w ust. 1)
z częstotliwością co najmniej raz w roku.
3. W uzasadnionych przypadkach, w miarę potrzeby, deratyzacja przeprowadzana jest również na terenach
ogólnodostępnych.
Rozdział 8.
Postanowienia końcowe
§ 21.
1. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu sprawuje Wójt Gminy.
2. Nie wykonywanie obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie podlega karze grzywny.
3. Postępowanie w sprawach, o których mowa, toczy się wg przepisów kodeksu postepowania w sprawie
wykroczeń.
Przewodniczący Rady Gminy
Karolina Pałubicka
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