Załącznik do uchwały
Nr XI/80/2019
Rady Gminy Jeżewo
z dnia 13 czerwca 2019 r.
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE
GMINY JEŻEWO
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku zwany dalej „regulaminem” określa szczegółowe zasady
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jeżewo dotyczące:
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości;
2) rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie
nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
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 przez zanieczyszczeniami 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.
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do zbierania wszystkich powstających na nieruchomości
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz selektywnego zbierania następujących rodzajów
odpadów:
a) papier i tektura, opakowania z papieru i tektury,
b) opakowania wielomateriałowe,
c) tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych,
d) metale i opakowania z metali,
e) szkło oraz opakowania ze szkła,
f) odpady ulegające biodegradacji (odpady zielone, drobno pocięte gałęzie, owoce, warzywa),
g) popiół,
h) odpady budowlane i rozbiórkowe,
i) przeterminowane leki i chemikalia,
j) zużyte baterie i akumulatory,
k) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
l) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
ł) zużyte opony,
m) tekstylia i odzież.
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§ 3. 1. Odpady zebrane selektywnie, o których mowa w § 2 lit. a-g będą odbieranie z terenu nieruchomości
zgodnie z harmonogramem ustalonym przez przedsiębiorcę, z którym Gmina ma podpisaną stosowną umowę.
2. Zabrania się umieszczania zmieszanych odpadów komunalnych w pojemnikach i workach
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów oraz odpadów innych niż rodzaj frakcji opisanej
na pojemniku lub worku.
§ 4. W celu zagospodarowania odpadów zebranych selektywnie, o których mowa w § 2 lit. h-m właściciele
nieruchomości samodzielnie dostarczają odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który
mieści się w Białych Błotach gmina Jeżewo.
§ 5. Właściciele nieruchomości na terenie, których w wyniku pielęgnacji zieleni powstają odpady zielone
i odpady ulegające biodegradacji mogą je kompostować we własnym zakresie i na własne potrzeby.
§ 6. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń
z części nieruchomości służących do użytku publicznego.
§ 7. Mycie i naprawa pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi mogą
odbywać się wyłącznie pod warunkiem, że nie spowoduje to zanieczyszczenia środowiska
i uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich.
§ 8. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
właściciele takich nieruchomości są zobowiązani korzystać z usług przedsiębiorstw posiadających odpowiednie
zezwolenie oraz wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Wójta Gminy Jeżewo.
Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich
utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 9. 1. Określa się następujące rodzaje i minimalną pojemność
do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych:
1)

pojemniki o pojemności co najmniej 120 litrów;

2)

kontenery KP-7 o minimalnej pojemności 7 m3;

3)

kosze uliczne o pojemności co najmniej 20 litrów;

4)

worki o pojemności co najmniej 60 litrów.

pojemników

przeznaczonych

2. Określa się następujące rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do selektywnego
zbierania odpadów komunalnych:
1)

pojemniki o pojemności co najmniej 120 litrów;

2)

kontenery KP-7 o minimalnej pojemności 7 m3;

3)

worki o pojemności co najmniej 120 litrów,

§ 10. Każda nieruchomość musi być wyposażona w co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności
120 l na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Jeżeli na tej samej nieruchomości jest wytwarzany
popiół to również w pojemnik na popiół o pojemności minimalnej 120 l.
§ 11. 1. Każdy właściciel nieruchomości, zobowiązany jest do przygotowania miejsca do ustawienia
pojemników służących do zbierania odpadów.
2. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych i popiołu powinny być szczelnie zamykane,
o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, odpowiadające obowiązującym normom do mechanicznego ich
opróżniania przez specjalistyczne pojazdy a także w odpowiednim stanie sanitarnym poprzez ich mycie
i dezynfekcję w miarę potrzeb.
§ 12. 1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany zbierać niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
w pojemnikach o minimalnej pojemności 120 l uwzględniającej następujące tygodniowe wielkości
wytwarzania odpadów:
1) dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:
a) 25 litrów na jednego mieszkańca nie prowadzącego selektywnej zbiórki odpadów,
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b) 12,5 litrów na jednego mieszkańca prowadzącego selektywną zbiórkę odpadów;
2) 3 litry na każdego pracownika i ucznia przebywającego na terenie szkoły, przedszkola;
3) 3 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne w lokalach gastronomicznych;
4) 4 litrów na jednego pracownika w zakładach rzemieślniczych, usługowych, produkcyjnych, magazynach,
hurtowniach, placach budowy, biurach, urzędach, przychodniach, gabinetach lekarskich, lecznicach,
aptekach, obiektach użyteczności publicznej;
5) 4 litrów na jednego pracownika w stacjonarnych punktach handlowych;
6) 2 litry na jedno miejsce pochówku.
§ 13. 1. Odpady zbierane selektywnie, o których mowa w § 2 lit. a-g zbierane są w:
1) w pojemnikach o minimalnej pojemności 120 litrów, o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej,
odpowiadające obowiązującym normom, o pojemnościach zapewniających zbieranie wszystkich odpadów
z terenu nieruchomości przez okres między kolejnymi odbiorami, lub
2) w kolorowych workach trwale zawiązanych, o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, odpowiadające
obowiązującym normom, o pojemnościach minimalnych 120l zapewniających zbieranie wszystkich
odpadów z terenu nieruchomości przez okres między kolejnymi odbiorami.
§ 14. 1. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się oznakowania kolorystyczne worków:
1) worki koloru żółtego oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne” – przeznaczone
do gromadzenia metali w tym odpady opakowaniowe z metali, tworzyw sztucznych w tym odpady
opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
2) worki koloru niebieskiego oznaczone napisem „Papier” – przeznaczone do gromadzenia papieru i tektury,
opakowań z papieru i tektury,
3) worki koloru zielonego oznaczone napisem „Szkło” – przeznaczone do gromadzenia szkła oraz opakowań
ze szkła,
4) worki koloru brązowego oznaczone napisem „Bio” - przeznaczone do gromadzenia odpadów ulegających
biodegradacji (odpady zielone, drobno pocięte gałęzie, owoce, warzywa).
§ 15. 1. Dopuszcza się, aby odpady ulegające biodegradacji, o których mowa w § 2 lit. f zbierać
i gromadzić w przydomowych kompostownikach.
2. Spalenie odpadów zielonych (trawa, liście, drobne gałęzie) w ogniskach jest nie dopuszczalne.
§ 16. 1 Ustala się minimalną ilość koszy na śmieci przeznaczonych do zbierania w sposób nieselektywny
odpadów komunalnych na drogach publicznych:
1) na drogach i miejscach publicznych takich jak
się w koszach ulicznych o minimalnej pojemności 20 l;

przystanki

i parkingi

odpady

gromadzi

2) ilość i usytuowanie koszy w miejscach publicznych ustala się według rzeczywistego zaopatrzenia.
2. Kosze uliczne na odpady powinny być ustawione w rejonach intensywnego ruchu pieszego,
a ich rozmieszczenie, opróżnianie, stan sanitarny, techniczny i porządkowy zapewniają:
1) Gmina Jeżewo – w odniesieniu do wiejskich dróg, placów, targowisk, parku iprzystanków
publicznej;

komunikacji

2) Podmioty sprawujące zarząd nieruchomością w odniesieniu do osiedli mieszkaniowych oraz obiektów
i terenów użyteczności publicznej i obsługi ludności. W przypadku braku zarządcy, każdy z właścicieli jest
zobowiązany do zawarcia stosownej umowy w zakresie świadczenia usług komunalnych;
3) Osoby prowadzące działalność gospodarczą w tymczasowych obiektach, stosownie do ich powierzchni
i rodzaju prowadzonej działalności.
3. Zabrania się wyrzucania do koszy ulicznych odpadów pochodzących z gospodarstw domowych oraz
z działalności handlowej, produkcyjnej i usługowej.
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Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 17. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych:
1. niesegregowanych (zmieszanych):
1) z obszarów zabudowanych budynkami jednorodzinnymi i wielolokalowymi do siedmiu lokali włącznie –
co dwa tygodnie lub w przypadku rodzin dwuosobowych i samotnych raz na miesiąc;
2) z obszarów zabudowy budynkami wielolokalowymi powyżej siedmiu lokali – co tydzień lub co dwa
tygodnie;
3) z terenów działek letniskowych – co dwa tygodnie;
4) z terenów nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne – co dwa tygodnie;
5) z terenów cmentarzy – raz w miesiącu.
2. zebranych selektywnie: papier, tekturę, opakowania z papieru i tektury, metale, opakowania
z metali, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, szkło, opakowania ze szkła oraz opakowania
wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji (odpady zielone, owoce, warzywa) – raz w miesiącu.
§ 18. Określa się szczegółowy sposób postępowania z odpadami komunalnymi:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy zbierać w pojemnikach, zachowując wymagania,
o których mowa w § 10 i § 12 a w terminach odbioru odpadów udostępnić przedsiębiorcy
odpowiadającemu za ich odbieranie;
2) papier i tekturę należy zbierać w pojemnikach lub workach, zachowując wymagania, o których mowa w §
13 i §
14,
aw
terminach
odbioru
udostępnić
przedsiębiorcy
odpowiadającemu
za ich odbieranie;
3) tworzywa
sztuczne,
metale,
oraz
opakowania
wielomateriałowe
należy
zbierać
w pojemnikach lub workach, zachowując wymagania, o których mowa w § 13 i § 14 a w terminach odbioru
udostępnić przedsiębiorcy odpowiadającemu za ich odbieranie;
4) szkło należy zbierać w pojemnikach lub workach, zachowując wymagania, o których mowa
w § 13 i § 14 a w terminach odbioru odpadów udostępnić przedsiębiorcy odpowiadającemu
za ich odbieranie;
5) odpady ulegające biodegradacji (odpady zielone, drobno pocięte gałęzie, owoce, warzywa):
a) należy zbierać w pojemnikach lub workach, zachowując wymagania, o których mowa w § 13 i § 14,
a w terminach odbioru udostępnić przedsiębiorcy odpowiadającemu za ich odbieranie lub
b) przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Jeżewo lub
c) gromadzić w przydomowych kompostownikach,
- dopuszcza się możliwość, że w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia odbiór odpadów
biodegradowalnych będzie z częstotliwością 2 razy w miesiącu,
6) popiół należy zbierać w pojemnikach zachowując wymagania, o których mowa w § 10 §11 ust 2:
a) spod posesji:
- w okresie od 1 maja do 30 września – 1 raz na miesiąc,
- w okresie od 1 października do 30 kwietnia – 2 razy na miesiąc,
7) przeterminowane leki powstające w gospodarstwach domowych należy przekazać:
a) Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Jeżewo lub
b) do specjalistycznych pojemników umieszczonych w aptekach na terenie Gminy Jeżewo,
8) chemikalia powstające w gospodarstwach domowych należy przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych na terenie gminy Jeżewo;
9) zużyte baterie i akumulatory powstające w gospodarstwach domowych należy:
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a) przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Jeżewo lub
b) przekazać do specjalistycznych pojemników znajdujących się w Urzędzie Gminy, szkołach, budynkach
użyteczności publicznej lub
c) przekazać do punktów ich sprzedaży,
10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach domowych należy:
a) przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Jeżewo lub
b) przekazywać przedsiębiorcy odpowiadającemu za odbieranie odpadów, w terminach odbioru tych
odpadów lub
c) przekazać do punktów ich sprzedaży,
11) meble i inne odpady wielkogabarytowe powstające w gospodarstwach domowych, należy:
a) przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Jeżewo lub
b) przekazać przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne w terminach odbioru tych odpadów,
12) odpady budowlane i rozbiórkowe
a) powstające w gospodarstwach domowych należy przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych na terenie gminy Jeżewo lub
b) zbierać w pojemnikach zamówionych u przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne oraz przekazać
pojemnik przedsiębiorcy w uzgodnionym terminie;
13) zużyte opony powstające w gospodarstwach domowych należy:
a) przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Jeżewo lub
b) przekazać przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne w terminach odbioru tych odpadów;
14) tekstylia i odzież powstające w gospodarstwach domowych, należy przekazywać do Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Jeżewo.
§ 19. 1. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów wytwarzanych w gospodarstwach domowych na terenie
gminy Jeżewo utworzono Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw.: PSZOK, który mieści się
w Białych Błotach przy dawnym wysypisku teren gminy Jeżewo.
2. PSZOK czynny jest dwa razy w tygodniu w okresie letnim (kwiecień – październik) i jeden
raz w tygodniu w okresie zimowym (listopad – marzec). W okresie letnim odpady są przyjmowane w środy
i soboty w środę w godz. 14.00 – 18.00 natomiast w soboty w godz. 8.00 – 14.00. W okresie zimowym
(listopad – marzec) w soboty w godz. 8.00 -12.00.
§ 20. 1. W przypadku, gdy nieczystości ciekłe z terenu nieruchomości oczyszczane są w przydomowej
oczyszczalni ścieków, właściciel nieruchomości obowiązany jest do prawidłowej eksploatacji oczyszczalni oraz
respektowania zasad instrukcji obsługi. W przypadku braku wytycznych, co do częstotliwości i sposobu
usuwania osadu zgromadzonego w osadniku, przyjmuje się, że osad powinien być usuwany przez
wyspecjalizowaną firmę nie rzadziej, niż jeden raz na rok.
2. Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych lub
osadów, zobowiązani są do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport
nieczystości ciekłych z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Jeżewo.
3. W przypadku, wezwania przez Gminę Jeżewo właściciela nieruchomości do okazania umowy
i dowodów wywozu nieczystości ciekłych, właściciel nieruchomości zobowiązany jest dostarczyć kopię wyżej
wymienionej
umowy
oraz
dokumentów
potwierdzających
wywóz
nieczystości
wraz
z ich ilością za okres minimum ostatnich 12 miesięcy.
§ 21. Nieczystości ciekłe odbierane ze zbiorników bezodpływowych należy odtransportować do stacji
zlewnej zlokalizowanej przy Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Jeżewie.
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Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 22. Odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Jeżewo przekazywane są
do Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku, stanowiącego jedną
z trzech regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) dla Północnego Regionu
Gospodarki Odpadami Komunalnymi.
Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 23. 1. Właściciele i opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani do sprawowania opieki nad tymi
zwierzętami w taki sposób, aby zwierzęta te nie stanowiły zagrożenia dla otoczenia..
2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, zobowiązane są trzymać je na terenie
swojej nieruchomości, uniemożliwiając wydostanie się zwierzęcia poza jej teren stosując odpowiednie
zabezpieczenia.
3. Właściciel nieruchomości ma obowiązek oznakowania tabliczką ostrzegawczą bramy lub furtki
wejściowej na teren ogrodzonej posesji, na której utrzymywane jest zwierzę mogące stanowić zagrożenie dla
zdrowia lub życia ludzi.
4. Na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku psy powinny być wyprowadzane na smyczy,
a zwierzęta agresywne lub mogące stanowić zagrożenie dla otoczenia, również w kagańcach i pod opieką
§ 24. Padłe zwierzęta domowe należy przekazywać do unieszkodliwienia przedsiębiorcy prowadzącemu
działalność w tym zakresie.
Rozdział 7.
Zasady utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
§ 25. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich powinno być usytuowane i prowadzone w taki sposób,
aby nie pogarszało warunków zdrowotnych, sanitarnych i porządkowych otoczenia oraz nie powodowało
zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody.
Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej prowadzenia
§ 26. 1. Ustala się, że deratyzacja na terenie gminy Jeżewo przeprowadza się od dnia 1 kwietnia
do 30 kwietnia i od 1 października do 31 października oraz na bieżąco w przypadku wystąpienia gryzoni na
terenie nieruchomości.
2. Deratyzację przeprowadza się na obszarach zabudowanych.
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