REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE MIASTA I GMINY TOSZEK

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1.
Regulamin określa zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Toszek.
§ 2.

Ilekroć w uchwale jest mowa o:
ustawie ? należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008).

ROZDZIAŁ II

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 3.
Właściciele nieruchomości oraz najemcy lub właściciele lokali zapewniają utrzymanie
czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:
1. wyposażenie nieruchomości w opisane w Rozdziale III nin. Regulaminu urządzenia,
służące do zbierania odpadów komunalnych.
2. prowadzenie w opisanym niżej zakresie selektywnego zbierania i przekazywania do
odbioru następujących strumieni odpadów komunalnych:
a) odpady kuchenne:
mogą być, po zgłoszeniu tego faktu odbiorcy kompostowane w przydomowych
kompostownikach, w pozostałych przypadkach są odbierane od mieszkańców przez podmiot
uprawniony.
b) odpady opakowaniowe; szkło, plastik, metal, papier gromadzone są w pojemnikach lub
workach. Wywóz odpadów posegregowanych będzie odbywał się zgodnie harmonogramem,
który sporządza i podaje do wiadomości podmiot wywożący odpady.
c) odpady niebezpieczne odbierane są na indywidualne zgłoszenie.
d) odpady wielkogabarytowe odbierane są na indywidualne zgłoszenie.
e) odpady budowlane i zielone z pielęgnacji ogrodów będą odbierane na indywidualne
zgłoszenie;
3. zbieranie w pojemnikach o wielkości uzależnionej od liczby mieszkańców nieruchomości
odpadów nie podlegających selekcji, a więc:



tworzyw sztucznych nieopakowaniowych,



szkła nieopakowaniowego,



odpadów mineralnych,



drobnej frakcji popiołowej,
oraz innych strumieni odpadów zmieszanych;

4. uprzątanie przez właścicieli nieruchomości położonych wzdłuż ulicy niezwłocznie po
opadach błota, śniegu, lodu z powierzchni nieruchomości, w tym z podwórzy, przejść , bram ,
itp. w sposób niezakłócający ruchu pieszych i pojazdów.
5. usuwanie nawisów śnieżno-lodowych (sopli) zagrażających bezpieczeństwu ludzi, z
okapów, rynien i innych części nieruchomości;
6. likwidowanie śliskości na drogach publicznych, ulicach, placach w okresie mrozów i
opadów śnieżnych przy użyciu piasku zmieszanego ze środkami chemicznymi nie
działającymi szkodliwie na tereny zieleni oraz drzewa;
7. mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wyłącznie w miejscach dozwolonych, a
więc:
1.
1. na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego tylko pod
warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej
lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w szczególności ścieki takie nie
mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi,
2. na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego
przygotowanych i specjalnie oznaczonych;
8. naprawy, uzupełnianie płynów, wymiana oleju, regulacje pojazdów samochodowych poza
warsztatami samochodowymi, na terenie nieruchomości 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 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

§ 4.
Raz w roku, w okresie wiosennym, należy dokonać wymiany piasku w piaskownicach
zlokalizowanych na terenach publicznie dostępnych.

ROZDZIAŁ III

Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości oraz na
drogach publicznych

§ 5.
Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości:
1. właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie
poprzez gromadzenie powstałych odpadów w pojemnikach kontenerach lub workach o
pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z
nieruchomości, z uwzględnieniem wymienionych poniżej zasad.
2. urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to:
1.
a) kosze uliczne o pojemności od 10 do 50 l;
b) pojemniki na odpady o pojemności 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l;
c) worki;
d) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła,
tworzyw sztucznych, metali, papieru i tektury; o pojemności od 800 l do 1500
l;
1. odpady komunalne, które nie są zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w
pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemności, uwzględniającej następujące
normy:

1.
a) jedno-, dwu-, trzyosobowa rodzina zobowiązana jest do wyposażenia
nieruchomości w jeden kubeł o pojemności 110L lub 120L
b) cztero-, pięcio-, sześcioosobowa rodzina zobowiązana jest do wyposażenia
nieruchomości w dwa kubły o pojemności 110L lub 120L każdy
c) rodzina licząca powyżej sześć osób zobowiązana jest do wyposażenia
nieruchomości w trzy kubły o pojemności 110L lub120 l każdy;
d) do zbierania wyjątkowo zwiększonych ilości odpadów komunalnych,
oprócz typowych pojemników, mogą w uzasadnionych przypadkach być
używane odpowiednio oznaczone worki, nieodpłatnie udostępnione przez
podmiot uprawniony, z którym właściciel nieruchomości zawarł umowę na
odbiór odpadów komunalnych;
4. Odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w następujący
sposób:
1.
a) odpady segregowane składane są do worków, dostarczanych przez podmiot
uprawniony i odbieranych zgodnie z harmonogramem. Worki winny być
utrzymane w następującej kolorystyce:
- żółty ? z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne
- czerwony ? z przeznaczeniem na metal
- niebieski - z przeznaczeniem na szkło
- zielony ? z przeznaczeniem na papier
b) odpady wielkogabarytowe nie wymagają specjalnych urządzeń do zbierania,
należy wystawiać je na chodnik przed wejściem do nieruchomości lub na
miejsce wyznaczone do tego celu przez zarządcę nieruchomości, z którego

odbierane są przez podmiot uprawniony, zgodnie z harmonogramem.
c) odpady budowlane i zielone są składane do kontenera dostarczonego przez
podmiot uprawniony i w nim odbierane.

5. Własciciele i użytkownicy nieruchomości, na których znajdują sie tereny lub
obiekty służące do użytku publicznego, mają obowiązek ustawienia tam koszy na
śmieci i systematycznego ich opróżniania , w sposób niedopuszczający do ich
przepełnienia.
§ 6.
Organizatorzy imprez masowych są zobowiązani do wyposażenia miejsca, na którym ona się
odbywa, w jeden pojemnik o pojemności 120 l na 20 osób biorących udział w imprezie oraz
w szalety przenośne w liczbie jeden szalet na 100 osób uczestniczących w imprezie, jeżeli
czas jej trwania nie przekracza 4 godzin, jeśli jest on dłuższy ? liczby te należy zwiększyć o
50 % w stosunku do podanych wyżej, na każde następne 4 godziny trwania imprezy.
§ 7.
Zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów :
1. na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi
odpadami należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników
podmiotu uprawnionego 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;
2. pojemniki na odpady powinny być ustawione, na terenie nieruchomości, w miejscu
widocznym, trwale oznaczonym, na wyrównanej, w miarę potrzeb utwardzonej
powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota;
3. właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywania pojemników na odpady w
stanie czystości, dobrym stanie technicznym oraz ich okresowego dezynfekowania;

usługi w tej mierze może wykonywać podmiot uprawniony;

§ 8.
Ograniczenia wynikające z konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa i właściwej
eksploatacji urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorników
bezodpływowych:
1. zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu,
gorącego popiołu, żużla, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych,
przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów
i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów z działalności gospodarczej;
2. do pojemników na papier, tekturę opakowaniową i nieopakowaniową zabrania się
wrzucać:


opakowania z zawartością, np. żywnością, wapnem, cementem,



kalkę techniczną,



prospekty, foliowane i lakierowane katalogi;

3. do pojemników na opakowania szklane zabrania się wrzucać:


ceramikę (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki),



lustra,



szklane opakowania farmaceutyczne i chemiczne z pozostałościami zawartości,



szkło budowlane (szyby okienne, szkło zbrojone),



szyby samochodowe;

4. do pojemników na opakowania z tworzyw sztucznych zabrania się wrzucać:


tworzywa sztuczne pochodzenia medycznego, mokre folie,



opakowania i butelki po olejach i smarach, puszki i pojemniki po farbach i lakierach,



opakowania po środkach chwasto- i owadobójczych;

1. zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z

obornika do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe.

ROZDZIAŁ IV
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z
terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 9.
Częstotliwość pozbywania się odpadów i opróżniania zbiorników bezodpływowych:
1. wywóz odpadów komunalnych odbywa się według częstotliwości zapewniającej
właściwy stan sanitarno-porządkowy nieruchomości, jednak nie rzadziej niż raz na 28
dni w przypadku udokumentowania selektywnego zagospodarowania odpadów
ulegających biodegradacji i nie rzadziej niż raz na 14 dni w pozostałych przypadkach.
2. właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani
opróżniać je z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia
bądź wylewania na powierzchnię terenu; nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
3. z terenów przeznaczonych do użytku publicznego wywóz odpadów komunalnych
odbywa sie na bieżąco według potrzeb, pod warunkiem utrzymania nienagannego
stanu sanitarnego i wyglądu estetycznego.

§ 10.
Sposób pozbywania się odpadów i opróżniania zbiorników bezodpływowych:
1. odpady komunalne, selekcjonowane i nieselekcjonowane, są odbierane od właścicieli
nieruchomości zgodnie z podpisaną umową i harmonogramem odbioru odpadów
komunalnych.
2. odpady wielkogabarytowe muszą być wystawione w terminie przewidzianym
harmonogramem przed wejściem na teren nieruchomości lub na miejsce wyznaczone
przez podmiot odbierający odpady.
3. odpady budowlane i zielone muszą być złożone w udostępnionych przez podmiot
uprawniony kontenerach, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu podmiotu
uprawnionego oraz nie utrudniającym korzystania z nieruchomości.

4. opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się
na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu
uprawnionego, z którym podpisał umowę.

ROZDZIAŁ V

Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów oraz ilości odpadów
wyselekcjonowanych, do których osiągnięcia zobowiązane są podmioty uprawnione

§ 11.
System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:
1. do 31 grudnia 2010 roku do nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów
ulegających biodegradacji,
2. do 31 grudnia 2013 roku do nie więcej niż 50%,
3. do 31 grudnia 2020 roku do nie więcej niż 35%, w stosunku do masy tych odpadów
wytworzonych w roku 1995, będą to następujące ilości:


38 kg/osobę/rok w roku 2010,



25 kg/osobę/rok w roku 2013,



18 kg/osobę/rok w roku 2020.

ROZDZIAŁ VI
Inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami

§ 12
1. Gmina zapewnia objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem
odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, a wiec :kuchennych
ulegających biodegradacji, zielonych ( z pielęgnacji ogrodów, zieleni komunalnej )
papieru i tektury nieopakowaniowych, opakowań z papieru i tektury, opakowań
wielomateriałowych, tworzyw sztucznych nieopakowaniowych, opakowań ze szkła,
metali, opakowań z blachy stalowej, opakowań z aluminium, odpadów mineralnych,
drobnej frakcji popiołowej, wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego i
elektronicznego, budowlanych z remontów mieszkań i budynków, niebezpiecznych
np. baterii, akumulatorów, resztek farb i lakierów, opakowań po środkach ochrony
roślin i nawozach.
2. Gmina, poprzez podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów
komunalnych, które są obowiązane do selektywnego ich odbierania oraz do
ograniczania ilości odpadów ulegających biodegradacji, kierowanych do składowania,
zapewnia warunki funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania
odpadów komunalnych, aby było możliwe ograniczanie składowania odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji.
3. Gmina, wydając zezwolenia na odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości,
poprzez określenie szczegółowych zasad odbioru i postępowania, zobowiązuje
przedsiębiorców do odbierania wszystkich odpadów zebranych selektywnie, w tym
powstających w gospodarstwach domowych, odpadów wielkogabarytowych, zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów budowlanych z remontów oraz
odpadów niebezpiecznych.
4. Wydzielanie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych oraz
osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, realizowane
jest poprzez selektywne zbieranie tych odpadów przez właścicieli nieruchomości i
selektywny ich odbiór przez przedsiębiorców, a w dalszej kolejności przez właściwe

postępowanie z wymienionymi odpadami.

ROZDZIAŁ VII

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 13
Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy utrzymywanie zwierząt
domowych w sposób nie stwarzający uciążliwości dla użytkowników sąsiednich
nieruchomości lub lokali w budynkach wielorodzinnych a w szczególności:

1. w odniesieniu do psów:
1.
1.


wyposażenie psa w obrożę, a w przypadku ras uznawanych za
agresywne - w kaganiec,



prowadzenie psa na smyczy, a psa rasy uznawanej za agresywną lub w
inny sposób zagrażającego otoczeniu - w nałożonym kagańcu

2. w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:


stały i skuteczny dozór,



niewprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej , z wyłączeniem
obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp.,
postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy
psów?przewodników,



niewprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla
dzieci oraz tereny objęte zakazem na podstawie odrębnych uchwał Rady Miejskiej;



zwolnienie zwierząt domowych ze smyczy dopuszczalne jest wyłącznie w miejscach
odosobnionych, mało uczęszczanych przez ludzi, i tylko w sytuacji, gdy właściciel ma
możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy ono psów ras
uznanych za agresywne;



zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie nieruchomości
może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób
uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich,
odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem;



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, itp.



niedopuszczanie do zakłócania spokoju i ciszy nocnej przez zwierzęta domowe;

3. postanowienia ust. 2 dotyczą także zwierząt nieudomowionych, utrzymywanych w
charakterze zwierząt domowych.
§ 14
Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy reguluje odrębna uchwała
nr IV/39/2003 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 stycznia 2003 roku w sprawie ustalania
zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym
postępowaniu z nimi.

ROZDZIAŁ VIII
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z
produkcji rolniczej

§ 15
Wprowadza się zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach zajętych przez
instytucje użyteczności publicznej.

§ 16
1. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie
zwierząt gospodarskich w tym ptactwa hodowlanego, w odpowiednio
przystosowanych miejscach zagrodowych, nie stwarzających uciążliwości dla
sąsiadów
1.
1.
1.
a) przestrzegać przepisów
sanitarno?epidemiologicznych,gwarantując swobodne
korzystanie z przyległych nieruchomości.
b) gromadzić i usuwać nieczystości, które nie są obornikiem i
gnojówką, w sposób przewidziany dla ścieków;
c) składować obornik w wybetonowanej gnojowni, w odległości
co najmniej 10 m od linii rozgraniczającej drogi publicznej, na
terenie płaskim, tak by odcieki nie mogły przedostawać się na
teren sąsiednich nieruchomości;

d) przetrzymywać gnojowicę w szczelnych i regularnie
opróżnianych zbiornikach
e) przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których
prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy do roku wiosną i
jesienią, realizowaną przez podmiot uprawniony;
f) pszczoły trzymać w ulach, ustawionych w odległości, co
najmniej 10 m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby
wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości
dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.
2. 2. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich w tym ptactwa
hodowlanego na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, zobowiązani
są :

ROZDZIAŁ IX

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania
§ 17
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania, co najmniej raz w roku,
deratyzacji na terenie nieruchomości. Obowiązek ten, w odniesieniu do właścicieli budynków
jednorodzinnych, może być realizowany tylko w miarę potrzeby.
§ 18
Termin przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji podaje Burmistrz Toszka po uzgodnieniu
z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, do publicznej wiadomości poprzez
zarządzenie.
§ 19
W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Burmistrz
Toszka po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, określi
obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz określi, poprzez zarządzenie, termin jej
przeprowadzenia.
§ 20
Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.

ROZDZIAŁ X
Postanowienia końcowe
§ 21
1. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, sprawuje
Burmistrz Toszka.

