
UCHWAŁA NR XXI/209/2016
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 24 lutego 2016 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drezdenko

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) art. 4 ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu w czystości i 
porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drezdenko, w brzmieniu 
załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXVII/307/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 czerwca 2013 r. w 
sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drezdenko.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Adam Kołwzan

Id: 40B2A9BB-6ABE-4A02-AE2C-78041EEEB02C. Podpisany Strona 1



Załącznik do Uchwały Nr XXI/209/2016

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 24 lutego 2016 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drezdenko

Rozdział 1.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.

§ 1. 1. Odpady komunalne należy zbierać w sposób selektywny.

2. Każda nieruchomość, na której powstają odpady komunalne, jest miejscem prowadzenia selektywnego 
zbierania i odbierania odpadów komunalnych w zakresie objętym niniejszym regulaminem utrzymania 
czystości i porządku.

3. Właściciel nieruchomości z wytworzonych na swoim terenie zmieszanych odpadów komunalnych ma 
obowiązek wydzielić następujące frakcje odpadów:

1) szkło opakowaniowe,

2) papier i opakowania z papieru,

3) metale,

4) opakowania z tworzyw sztucznych,

5) opakowania wielomateriałowe,

6) odpady biodegradowalne, w tym odpady zielone,

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

8) wykładziny, dywany, tekstylia,

9) odpady budowlane i rozbiórkowe,

10) przeterminowane leki,

11) chemikalia i opakowania po chemikaliach,

12) zużyte opony,

13) zużyte baterie i akumulatory,

14) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

15) zużyte kartridże i tonery,

16) świetlówki i żarówki.

4. Zmieszane odpady komunalne należy zbierać do pojemnika.

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

1. Odpady zbierane selektywnie należy zbierać w następujący sposób:

1) odpady biodegradowalne, w tym odpady zielone:

a) do pojemnika lub worka,

b) w kompostownikach na terenie nieruchomości,

2) papier i opakowania z papieru - do pojemnika lub worka,

3) szkło opakowaniowe - do pojemnika lub worka,

4) metale, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe – do pojemnika lub worka.
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2. Odpady powstające w gospodarstwach domowych należy dostarczyć do wyznaczonych punktów 
wskazanych przez gminę w następujący sposób:

1) meble i inne odpady wielkogabarytowe,  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy dostarczać do 
specjalnie dostosowanych kontenerów w miejscach i terminach wskazanych w harmonogramie określonym 
i obwieszczonym przez firmę odbierającą odpady komunalne, lub dostarczać do punktu selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych,

2) wykładziny, dywany, tekstylia, odpady budowlane i rozbiórkowe, przeterminowane leki, chemikalia i 
opakowania po chemikaliach, zużyte opony, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny, zużyte kartridże i tonery, świetlówki i żarówki należy dostarczać do punktu selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych,

3) przeterminowane leki należy dostarczać do oznaczonych pojemników zlokalizowanych w aptekach i 
punktach aptecznych wskazanych przez Gminę lub do punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych,

4) zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe należy dostarczać do odpowiednio oznaczonych pojemników 
zlokalizowanych w budynkach placówek oświatowych wskazanych przez Gminę lub do punktu 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

5) szkło opakowaniowe, papier i opakowania z papieru, metale, opakowania z tworzyw sztucznych, 
opakowania wielomateriałowe należy dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych,

6) odpady budowlane i rozbiórkowe,  które powstały w wyniku prowadzenia robót w gospodarstwie 
domowym należy zebrać selektywnie i dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych,

7) właściciele nieruchomości mogą kompostować we własnym zakresie odpady zielone powstające w wyniku 
pielęgnacji zieleni,

8) właściciele nieruchomości, którzy nie mają możliwości kompostowania odpadów zielonych na swojej 
nieruchomości, mają obowiązek zbierać odpady selektywnie z pozostałymi odpadami biodegradowalnymi i 
przekazywać przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne.

§ 3. Właściciele nieruchomości mają obowiązek niezwłocznie uprzątnąć błoto, śnieg, lód i inne 
zanieczyszczenia z części nieruchomości służących do użytku publicznego poprzez ich odgarnięcie w miejsce 
nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów.

§ 4. Mycie i naprawa pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi:

1. Zezwala się na mycie pojazdów samochodowych na terenie nieruchomości pod warunkiem, że 
powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego.

2. drobne naprawy pojazdów samochodowych (z wyłączeniem napraw blacharsko-lakierniczych) związane 
z bieżącą eksploatacją pojazdów poza warsztatami naprawczymi, są dozwolone na terenie nieruchomości pod 
warunkiem, że nie spowodują zanieczyszczenia wód lub gleby oraz uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości.

Rozdział 2.
Rodzaje i minimalna pojemność 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.

§ 5. 1. Ustala się następujące  rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:

1) na terenie nieruchomości:

a) pojemniki o  pojemności 80l, 110l, 120l 240l, 660l,770l, 1100l,

b) pojemniki o  pojemności 5m3, 7m3, 9m3,16m3,

c) worki foliowe o minimalnej pojemności 120l,

2) na drogach publicznych:

a) kosze o pojemności 25l,

b) worki o minimalnej pojemności 120l.
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§ 6. 1. Pojemniki lub worki przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to:

1) pojemniki z tworzyw sztucznych w kolorze czarnym lub szarym  lub metalowe z przeznaczeniem na 
odpady niesegregowane oznaczone jako zmieszane,

2) pojemniki lub worki na odpady segregowane odpowiadające następującemu przeznaczeniu:

a) szkło opakowaniowe, oznaczone jako ,,szkło’’, worki koloru zielonego,

b) papier i opakowania z papieru, oznaczone jako ,,papier’’, worki koloru niebieskiego,

c) opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania wielomateriałowe, oznaczone jako ,,plastik’’, 
worki koloru żółtego,

d) odpady biodegradowalne, w tym odpady zielone, oznaczone jako ,,bio’’, worki koloru brązowego.

2. Gmina, w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokrywa koszty wyposażenia 
nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych.

3. Rodzaj pojemników na odpady komunalne uzależnione są od rodzaju zabudowy, liczby osób 
zamieszkujących daną nieruchomość, sposobu zbierania odpadów (segregacja lub brak segregacji) oraz 
częstotliwość odbioru odpadów.

4. Minimalna pojemność pojemników do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na 
której zamieszkują mieszkańcy musi odpowiadać iloczynowi liczby osób korzystających z tych pojemników i 
średniej ilości odpadów wytwarzanych w gospodarstwie domowym w ciągu tygodnia:

1) 30l/mieszkańca w razie braku selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

2) 20l/mieszkańca przy selektywnym zbieraniu odpadów.

5. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości 
odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach 
jednorodzinnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

1) nie więcej niż 2 osoby - pojemnik 80l,

2) nie  mniej jak 3 i nie więcej niż 4 osoby - pojemnik 120l,

3) nie mniej niż 5 osób i nie więcej niż 7 osób - pojemnik 240l,

4) nie mniej niż 8 osób i  nie więcej niż 11 osób - pojemnik 240l i 110l,

5) nie mniej niż 12 osób i nie więcej niż 15 osób - 2 pojemniki po 240l.

6. Dopuszcza się stosowanie do gromadzenia odpadów komunalnych pojemników o innej pojemności, niż 
zostały określone w ust.5.

7. W przypadku korzystania z pojemnika, przeznaczonego do zbierania odpadów  przez większą ilość osób 
niż określono w ust.5 pkt5, przyjmuje się minimalną pojemność pojemników w ten sposób, że na każdą kolejną 
osobę korzystającą z pojemników należy przeznaczyć pojemność w wielkości nie mniejszą niż 30 litrów.

8. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach 
wielorodzinnych, minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości 
odpadów komunalnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

1) nie więcej niż 15 osób - pojemniki obliczone zgodnie z ust.5  pkt1-5

2) nie mniej niż 16 osób i  nie więcej niż 25 osób - pojemnik 770l,

3) nie mniej niż 26 osób i nie więcej niż 30 osób -  pojemniki 1100l,

4) nie mniej niż 31 osób i  nie więcej niż 35 osób - pojemnik 1100l,

5) nie mniej niż 36 osób i nie więcej niż 40 osób - pojemnik 1100l i  pojemnik110l,

6) nie mniej niż 41 osób i nie więcej niż 45 osób - pojemnik 1100l i pojemnik 660l.

9. Dopuszcza się przy zachowaniu minimalnej pojemności stosowanie do gromadzenia odpadów 
komunalnych innych pojemników, niż zostały określone w ust.8.
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10. W przypadku korzystania z pojemnika, przeznaczonego do zbierania odpadów, przez większą ilość 
osób niż określono w ust. 8 pkt 6, przyjmuje się minimalną pojemność pojemników w ten sposób, że na każda 
kolejną osobę korzystającą z pojemników należy przeznaczyć pojemność w wielkości nie mniejszej niż 30 
litrów.

11. Minimalna pojemność pojemników do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na 
której nie zamieszkują mieszkańcy, a na której powstają odpady komunalne musi uwzględniać następującą 
miesięczną średnią ilość wytwarzanych odpadów komunalnych:

1) dla szkół wszelkiego typu, przedszkoli, żłobków, świetlic 4l odpadów komunalnych zmieszanych oraz 2l 
odpadów zebranych selektywnie na ucznia, pracownika, dziecko,

2) dla lokali handlowych 30l odpadów komunalnych zmieszanych oraz 20l odpadów zebranych selektywnie 
na 10 m2 powierzchni całkowitej,

3) dla lokali gastronomicznych 20l odpadó komunalnych zmieszanych oraz 10l odpadów zebranych 
selektywnie na jedno miejsce konsumenckie,

4) dla zakłądów rzemieślnyczych, usługowych i produkcyjnych 80l odpadów komunalnych zmieszanych oraz 
40l odpadów zebranych selektywnie na każdych 10 pracowników,

5) dla hoteli, pensjonatów i innych placówek całodziennego pobytu 5l odpadów komunalnych zmieszanych i 
3l odpadów zebranych selektywnie na jedno łóżko,

6) dla cmentarzy, co najmniej jeden pojemnik o pojemności 1100l, na każde 6400 m2 zajętej powierzchni 
cmentarza,

7) na każdą działkę (ogród działkowy) 40l odpadów komunalnych zmieszanych oraz 20l odpadów zebranych 
selektywnie.

12. Drogi publiczne powinny być wyposażone przez ich zarządców w kosze uliczne o poj. minimalnej 25l 
oraz:

1) ustawione w miejscach, które nie powodują zagrożenia dla ruchu pojazdów i pieszych oraz 
umożliwiających bezpieczne i wygodne korzystanie z nich przez wszystkich użytkowników,

2) rozmieszczone w odpowiedniej ilości, szczególnie w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszych i 
przebywania znacznej ilości osób.

§ 7. Zasady rozmieszczania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów ich utrzymanie w 
odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

1. Ustala się warunki rozmieszczenia pojemników

1) na terenie nieruchomości, na której powstają odpady, a w przypadku gdy  niemożliwym jest wyznaczenie 
takiego miejsca pojemniki należy ustawić na terenie innej nieruchomości, na warunkach ustalonych z jej 
właścicielem lub zarządcą,

2) na terenach ogródków działkowych dopuszcza się zbieranie odpadów do pojemników o pojemności 
dostosowanej do ilości odpadów wytwarzanych na terenie ogrodów, ustawionych przy wejściach na ogrody 
działkowe,

3) pojemniki do zbierania odpadów oraz worki  z wyselekcjonowanymi odpadami powinny być 
zlokalizowane w miejscach łatwo dostępnych zarówno dla ich użytkowników, jak i pracowników 
przedsiębiorcy odbierającego odpady bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości,

4) gdy takiej możliwości nie ma należy wystawić je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na pobocze 
chodnika, drogi, w sposób niezagrażający bezpieczeństwu  ruchu drogowego.

2. Właściciel  nieruchomości ma obowiązek utrzymania pojemników na odpady w dobrym stanie 
technicznym i higienicznym.

3. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorniki bezodpływowe musza być eksploatowane 
zgodnie z przeznaczeniem.
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Rozdział 3.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

§ 8. Odbieranie odpadów komunalnych musi następować w terminach zapewniających właściwy stan 
sanitarno-porządkowy nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany przekazywać odpady przedsiębiorcy odbierającemu odpady 
komunalne.

2. Odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Drezdenko 
winny być przekazywane zgodnie z wojewódzkim planem gospodarki odpadami.

§ 9. 1. Ustala się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w terminach 
wyznaczonych, przy czym:

1) zmieszane odpady komunalne - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,

2) Odpady zbierane w sposób selektywny: szkło opakowaniowe, papier i opakowania z papieru, metale, 
opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe, odbierane będą od właścicieli 
nieruchomości z częstotliwością nie rzadziej niż raz w miesiącu,

3) Odpady  biodegradowalne, w tym odpady zielone w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada:

a) na terenie miasta nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,

b) na terenie wsi nie rzadziej niż raz w miesiącu,

a w okresie od 1 grudnia do 31 marca nie rzadziej niż raz na dwa miesiące

4) Odbiór mebli oraz innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
będzie prowadzony nie rzadziej niż dwa razy w roku w formie tzw. ,,wystawki’’ w terminach określonych 
w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych.

5) Właściciele nieruchomości co najmniej cztery razy w tygodniu mogą pozbywać się pozostałych odpadów 
komunalnych wymienionych w załączniku do uchwały  w §2 ust.2 pkt2-6 dostarczając samodzielnie 
odpady komunalne do wyznaczonych punktów wskazanych przez gminę.

6) Odpady z koszy ulicznych na terenie miasta nie rzadziej niż raz w tygodniu, na terenie wsi nie rzadziej niż 
dwa razy w miesiącu.

§ 10. Szczegółowe wymagania i zasady gromadzenia nieczystości ciekłych:

1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do regularnego opróżniania zbiorników bezodpływowych 
przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i 
transportu nieczystości ciekłych.

2. Wywóz nieczystości ciekłych musi następować w terminach zapobiegających przepełnieniu i przelaniu 
się nieczystości na powierzchnię oraz przenikaniu do gruntu według potrzeb co najmniej jeden raz na trzy 
miesiące.

3. Osady ściekowe z przydomowych oczyszczalni muszą być usuwane z nieruchomości z częstotliwością 
wynikającą z parametrów technologicznych oczyszczalni, jednak nie rzadziej niż raz na rok.

Rozdział 4.
Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami.

§ 11. 1. Kampania informacyjno-promocyjna wśród mieszkańców gminy, mająca na celu przedstawienie  
szerokiej informacji dotyczącej odpadów komunalnych prowadzona będzie poprzez:

1) ulotki informacyjne i plakaty,

2) konkursy dla dzieci i młodzieży,

3) stronę internetową.

Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub 

uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

§ 12. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do:
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1) zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz 
dołożenia starań, aby zwierzęta nie były uciążliwe dla otoczenia,

2) sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w szczególności:

a) nie pozostawiania zwierzęcia bez dozoru,

b) nie dopuszczania do zanieczyszczenia terenów przeznaczonych do wspólnego użytku i użyteczności 
publicznej.

2. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy:

1) w przypadku wyprowadzania psa na teren użytku publicznego, pies winien być na smyczy oraz w 
nałożonym kagańcu. Zwolnienie psa ze smyczy może nastąpić na terenie szczelnie ogrodzonej 
nieruchomości niepublicznej, nie pozwalającej na swobodne wydostanie się psa oraz na wybiegach dla 
psów pod warunkiem pełnienia stałego dozoru nad psem,

2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:

a) stały i skuteczny dozór, w szczególności stosowanie zabezpieczeń uniemożliwiających samowolne 
wydostanie się zwierzęcia poza pomieszczenia lub nieruchomości jego właściciela,

b) osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do nie wyprowadzania zwierząt domowych na 
tereny placów zabaw, piaskownic dla dzieci, trawników oraz inne tereny oznakowane zakazem 
wprowadzania zwierząt,

c) natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na 
terenach przeznaczonych do wspólnego użytku, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, 
parkingach, terenach zielonych itp.

Rozdział 6.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w 

tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach.

§ 13. 1. Wprowadza się zakaz chowu i utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z 
produkcji rolniczej, oznaczonej w miejscowych planach zagospodarowania  przestrzennego oraz w granicach 
administracyjnych miasta Drezdenka z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Dopuszcza się w granicach administracyjnych miasta Drezdenka, na terenach zabudowy jednorodzinnej, 
możliwość utrzymywania zwierząt gospodarskich jeśli nie stwarza to uciążliwości dla osób zamieszkujących 
sąsiednie nieruchomości z zachowaniem obowiązujących przepisów sanitarno - epidemiologicznych i ochrony 
środowiska.

3. Właściciel zwierząt gospodarskich wykorzystywanych do wykonywania usług przewozowych, 
rekreacyjnych zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia nieczystości pozostawionych po zwierzętach z 
terenów przeznaczonych do wspólnego użytku i użyteczności publicznej.

4. Trzymający pszczoły są zobowiązani do ustawienia uli w odległości co najmniej 10 m od granicy 
nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli 
nieruchomości sąsiednich.

§ 14. Na pozostałych terenach dopuszcza się chów i utrzymywanie zwierząt gospodarskich z zachowaniem 
właściwego stanu sanitarnego, ochrony środowiska, który nie będzie stwarzał uciążliwych zapachów, hałasu, 
zapylenia i wpływów biologicznych (insektów, zarazków itp.).

§ 15. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej nie może 
powodować:

1) uciążliwości dla osób zamieszkujących wspólnie lub w sąsiedztwie,

2) zanieczyszczania powietrza oraz wód i gleby,

3) zagrożeń higieniczno - sanitarnych dla osób zamieszkujących na tej samej posesji lub posesjach sąsiednich.

Rozdział 7.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania.

§ 16. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obiekty na terenie Gminy Drezdenko:

1) budynki mieszkalne,
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2) budynki i budowle wykorzystywane na produkcję, przetwarzanie i przechowywanie żywności, produktów 
rolnych w formie przetworzonej i nieprzetworzonej, na prowadzenie chowu i hodowli zwierząt,

3) zakłady pracy,

4) obiekty użyteczności publicznej,

5) węzły cieplne,

6) sieć kanalizacyjna,

7) składowisko odpadów komunalnych.

2. Deratyzację należy przeprowadzić obowiązkowo dwa razy w roku w miesiącu kwietniu i październiku.
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UZASADNIENIE

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego
inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.
Regulamin jest aktem prawa miejscowego.
Wprowadzenie nowego regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Drezdenko ma
na celu dostosowanie jego zapisów do wymogów znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996
roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.)

Na podstawie art. 4 ust.2 wymienionej ustawy regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy dotyczące:
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania przez punkty
selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub zapewnienie przyjmowania w inny sposób co
najmniej takich odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i
akumulatory, zużyty sprzętu elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe,
zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady
komunalne, a także odpadów komunalnych określonych w przepisach wydanych na podstawie art.
4a,

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących
do użytku publicznego,

c) mycie i naprawę 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, warunki rozmieszczania
tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
przy uwzględnieniu:

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź
w innych źródłach,

b) liczby osób korzystających z pojemników,
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.
Projekt uchwały w przedmiotowej sprawie został zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Drezdenku.
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