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REGULAMIN 

 

UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU 

NA TERENIE GMINY WĄSOSZ 

Rozdział 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. W celu utrzymania czystości i porządku na nieruchomościach wytwarzających odpady komunalne 

położonych na obszarze gminy Wąsosz, wprowadza się do stosowania niniejszy Regulamin. 

Rozdział 2. 

ZASADY PROWADZENIA SELEKTYWNEGO ZBIERANIA I ODBIERANIA ODPADÓW 

§ 2. Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów: 

1. Selektywną zbiórkę odpadów należy prowadzić w pojemnikach lub w workach zaopatrzonych 

w odpowiednie oznaczenie; 

2. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości 

poprzez selektywną zbiórkę odpadów w podziale na następujące frakcje odpadów komunalnych: 

1) zmieszanych odpadów komunalnych; 

2) szkła; 

3) tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i metali; 

4) papieru; 

5) bioodpadów; 

6) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych; 

7) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 

8) zużytych baterii i akumulatorów; 

9) odpadów niebezpiecznych; 

10) zużytych opon; 

11) odpadów budowlanych i rozbiórkowych; 

12) przeterminowanych leków i chemikaliów; 

13) odpadów tekstyliów i odzieży; 

14) odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym 

w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu 

substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek. 

3. Prowadzenie selektywnego zbierania bioodpadów jest obowiązkowe we wszystkich rodzajach 

zabudowy, z tym że dla nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi właściciele 

nieruchomości mogą gromadzić bioodpady w przydomowym kompostowniku. 

4. Zapewnia się przyjmowanie przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  odpadów 

komunalnych określonych w § 2 ust. 2 pkt. 2-14. 

5. Dostarczenie odpadów do PSZOK następuje na koszt i staraniem właściciela nieruchomości. 

6. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdujący się w Rudnej Wielkiej nieodpłatnie 

przyjmuje odpady zbierane selektywnie od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy. 
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Rozdział 3. 

WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE 

NIERUCHOMOŚCI 

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości 

poprzez: 

- uprzątanie, niezwłocznie po opadach: błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych 

wzdłuż nieruchomości przy granicy działki i składowanie ich na skraju chodnika; 

3. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami tylko w granicach własnych nieruchomości a więc: 

1) na terenie nieruchomości nie służącej 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, 

2) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie 

oznaczonych; 

4. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi dozwolone są na terenie 

nieruchomości, gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są gromadzone 

w sposób umożliwiający ich usunięcie. 

Rozdział 4. 

RODZAJE I MINIMALNA POJEMNOŚĆ POJEMNIKÓW LUB WORKÓW, 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. 

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez 

wyposażenie nieruchomości w pojemniki o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się 

odpadów. 

2. Określa się rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych 

odpadów komunalnych na terenie nieruchomości: 

1) odpady komunalne należy gromadzić w workach, pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemności, 

uwzględniającej następujące normy: 

a) dla budynków mieszkalnych 20l na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l na każdą 

nieruchomość; 

b) dla szkół wszelkiego typu 3 l na każdego ucznia i pracownika; 

c) dla żłobków i przedszkoli 3 l na każde dziecko i pracownika; 

d) dla lokali handlowych 50 l na każde 10m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik 

110 l na lokal; 

e) dla punktów handlowych poza lokalem 50 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden 

pojemnik 110 l na każdy punkt; 

f) dla lokali gastronomicznych 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne; 

g) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji co najmniej jeden pojemnik 110 l; 

h) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych 

i socjalnych pojemnik 110 l na każdych 10 pracowników; 

i) dla hoteli, pensjonatów, gospodarstw agroturystycznych, domów opieki 20 l na jedno łóżko; 

j) dla obiektów sportowych i obiektów użyteczności publicznej minimum 1 l na użytkownika obiektu; 

k) dla cmentarzy – minimum 1 l na m2 powierzchni cmentarza; 

l) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również 

ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika na odpady; 
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3. Właściciele innych nieruchomości mają obowiązek gromadzić odpady w pojemnikach o pojemności 

minimum 20 l na osobę. 

§ 5. Określa się rodzaje i pojemność pojemników i worków przeznaczonych do selektywnego zbierania 

odpadów przez właścicieli nieruchomości: 

1. Pojemność worków winna wynosić min. 60 l; 

2. Pojemność pojemników winna wynosić min. 110 l; 

3. Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować worki lub pojemniki o następujących 

ujednoliconych kolorach: 

1) ŻÓŁTY z przeznaczeniem na odpady z tworzyw sztucznych w tym odpady opakowaniowe z tworzyw 

sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, odpady metali w tym odpady opakowaniowe 

z metali; 

2) BRĄZOWY z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem 

bioodpadów; 

3) NIEBIESKI z przeznaczeniem na odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru 

i odpady opakowaniowe z tektury; 

4) ZIELONY z przeznaczeniem na odpady ze szkła w tym odpady opakowaniowe ze szkła; 

5) CZARNY z przeznaczeniem na zmieszane odpady komunalne; 

§ 6. 1. Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach przeznaczonych 

pod drogi publiczne: na chodnikach, przystankach komunikacji publicznej o kosze uliczne o pojemności min. 

35 l. 

2. Odległość pomiędzy koszami rozstawionymi na drogach publicznych w terenie zabudowanym nie może 

przekraczać 150 m. 

3. Na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą, a jeśli jej nie ma to w sąsiedztwie 

oznaczenia przystanku. 

§ 7. 1. Pojemniki i worki do gromadzenia odpadów winny być zlokalizowane na terenie nieruchomości 

w taki sposób, aby nie powodować utrudnień w dostępie do nich w celu ich opróżnienia. 

2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymywania pojemników do gromadzenia odpadów  

w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym. Mycie i dezynfekcja pojemników powinna odbywać się 

minimum dwa razy w roku. W przypadku uszkodzenia pojemnika właściciel nieruchomości zobowiązany jest 

do jego wymiany. 

Rozdział 5. 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE UTRZYMANIA W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM 

I PORZĄDKOWYM MIEJSC GROMADZENIA ODPADÓW 

§ 8. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymywania miejsc przechowywania pojemników 

w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym. 

Rozdział 6. 

CZĘSTOTLIWOŚĆ POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH I NIECZYSTOŚCI 

CIEKŁYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI 

§ 9. 1. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości 

i terenów przeznaczonych do użytku publicznego zgodnie z harmonogramem podanym przez jednostkę 

wywozową: 

1) zmieszane  odpady komunalne odbierane są z budynków wielolokalowych  raz na dwa tygodnie (w okresie 

od kwietnia do października raz na tydzień); 

2) zmieszane  odpady komunalne odbierane są z budynków mieszkalnych jednorodzinnych raz na dwa 

tygodnie; 

2. odpady zbierane selektywnie (papier, szkło, metal, tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe oraz 

bioodpady) odbierane są: 
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1) odpady z papieru, odbierane są 1 raz w miesiącu; 

2) odpady ze szkła odbierane są 1 raz na dwa miesiące; 

3) odpady z metali i tworzyw sztucznych odbierane są 1 raz w miesiącu; 

4) bioodpady odbierane są raz na dwa tygodnie (dla zabudowy wielorodzinnej w okresie od kwietnia do 

października raz na tydzień).; 

5) odpady wielkogabarytowe odbierane są co najmniej 2 razy w roku; 

6) odpady elektryczne i elektroniczne odbierane są co najmniej 2 razy w roku; 

§ 10. Do zbierania okresowo zwiększonej ilości odpadów komunalnych, oprócz typowych pojemników 

i kontenerów, mogą być używane odpowiednio oznaczone worki z tworzyw sztucznych. 

§ 11. Ustala się następujące zasady w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych: 

1. Pozbywanie się nieczystości ciekłych z nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych następuje 

poprzez przekazanie ich przez właściciela nieruchomości podmiotowi uprawnionemu; 

2. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinno odbywać się z częstotliwością zapobiegającą 

przepełnieniu zbiorników nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy; 

3. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich 

instrukcji eksploatacji; 

4. W przypadku prowadzenia działalności rolniczo-hodowlanej, oddzielne gromadzenie ścieków bytowych 

oraz gnojówki i gnojowicy, którą należy wykorzystywać zgodnie z zapisami ustawy o nawozach i nawożeniu. 

Rozdział 7. 

INNE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 

§ 12. 1. Niepotrzebne ubrania można przekazać Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wąsoszu bądź zbierać 

w pojemnikach udostępnianych przez organizacje charytatywne. 

2. Wprowadza się możliwość prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych do własnego 

przydomowego kompostownika. 

Rozdział 8. 

OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE, MAJĄCYCH NA CELU 

OCHRONĘ PRZED ZAGROŻENIEM LUB UCIĄŻLIWOŚCIĄ DLA LUDZI ORAZ PRZED 

ZANIECZYSZCZENIEM TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO WSPÓLNEGO UŻYTKU 

§ 13. 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. 

§ 14. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy: 

1. prowadzenie każdego psa na uwięzi oraz z nałożonym kagańcem z wyjątkiem psów do 6 tygodnia życia, 

2. stały i skuteczny dozór, w szczególności na terenach użyteczności publicznej, 

3. zakaz szczucia psów lub doprowadzania ich do stanu, w którym mogą stać się niebezpieczne dla 

człowieka lub zwierzęcia, 

4. natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta; 

Rozdział 9. 

WYMAGANIA UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH 

WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ 

§ 15. 1. Wprowadza się całkowity zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich w centrum miasta Wąsosza 

– ulice Plac Wolności, Krzywa, Kościelna, Kilińskiego, Parafialna, Pocztowa, Jana Pawła II, Korczaka, 

Kolejowa – od strony Placu Wolności do mostu na rzece Barycz, Mickiewicza, Narutowicza. 

2. Zwierzęta gospodarskie utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej nie mogą stwarzać 

uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich. 
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Rozdział 10. 

OBSZARY PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI ORAZ TERMINY JEJ 

PRZEPROWADZANIA 

§ 16. 1. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi zobowiązani są do 

przeprowadzania deratyzacji na terenie nieruchomości. 

2. Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji dotyczy również prowadzących gospodarstwa rolne związane 

z hodowlą zwierząt gospodarskich. 

§ 17. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, właściciele 

nieruchomości nie wymienionych w § 18 zobowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji. 

§ 18. Obowiązkowa deratyzacja musi być przeprowadzana raz w roku w terminie do 30 kwietnia 

Rozdział 11. 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE KOMPOSTOWANIA BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY 

KOMUNALNE W KOMPOSTOWNIKACH PRZYDOMOWYCH. 

§ 19. 1. 19. 1. Kompostownik powinien spełniać wymagania określone odrębnymi przepisami §36 

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

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019 r . poz. 1065). 

2. Do przydomowych kompostowników przeznaczonych do selektywnej zbiórki bioodpadów nie można 

wrzucać: 

1) odpadów innych aniżeli bioodpady i odpady zielone 

2) grubych gałęzi drzew i krzewów, ziemi, kamieni. 

3. Zwalnia się właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

gromadzących bioodpady w przydomowym kompostowniku z obowiązku posiadania pojemnika na bioodpady.
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Uzasadnienie 

W  dniu 22 sierpnia 2019 r. ogłoszona została ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 2010 ze zm.). Zgodnie z art. 4 ww. ustawy Rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego 

powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. 

Wobec powyższego należało dostosować do zmian ustawowych akty prawa miejscowego, tj. uchwały 

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąsosz. 

W związku z czym konieczne jest podjęcie uchwały jak w treści powyżej. 

Sp. L. Olejnik 


