
UCHWAŁA NR XLI/352/2017
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 30 marca 2017 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 2016 r. poz. 446 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 2016 r. poz. 250 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 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.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubuskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Drezdenku

Adam Kołwzan
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Załącznik do Uchwały Nr XLI/352/2017

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 30 marca 2017 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Drezdenko

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

§ 1. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących 
rodzajów odpadów komunalnych:

1) szkło,

2) papier i opakowania z papieru,

3) metale,

4) tworzywa sztuczne,

5) opakowania wielomateriałowe,

6) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

7) odpady zielone,

8) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

9) wykładziny, dywany, tekstylia,

10) odpady budowlane i rozbiórkowe,

11) przeterminowane leki,

12) chemikalia i opakowania po chemikaliach,

13) zużyte opony,

14) zużyte baterie i akumulatory,

15) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

16) zużyte kartridże i tonery,

17) świetlówki i żarówki.

2. Szkło, odpady z papieru i opakowań  z papieru, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, 
metal należy zbierać w pojemnikach lub workach ustawionych na terenie nieruchomości. Odpady te 
przekazywane mogą być przez właścicieli bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych.

3. Odpady zielone (trawa, liście, drobne gałęzie) należy zbierać w workach lub pojemnikach 
przeznaczonych do odbioru odpadów zielonych, ustawionych na terenie nieruchomości, wystawiać przed 
posesją w miejscach i terminach wskazanych w harmonogramie określonym i obwieszczonym przez firmę 
odbierającą odpady komunalne. Odpady zielone przekazywane mogą być bezpośrednio do wyznaczonego 
punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych z zastrzeżeniem właścicieli nieruchomości na terenie 
których powstają odpady zielone, którzy mogą je kompostować we własnym zakresie i na potrzeby własne.

4. Przeterminowane leki należy umieszczać do oznaczonych pojemników zlokalizowanych w aptekach 
i punktach aptecznych wskazanych przez Gminę. Odpady te przekazywane mogą być do punktu selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych.
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5. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać na zasadach określonych  w ustawie z dnia 24 kwietnia 
2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz..U. z 2016 r. poz.1803 ze zm.) do podmiotu zbierającego te odpady. 
Odpady te przekazywane mogą być do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych  lub dostarczać 
do odpowiednio oznaczonych pojemników zlokalizowanych w budynkach placówek oświatowych wskazanych 
przez Gminę.

6. Meble i inne odpady wielkogabarytowe powstające w gospodarstwach domowych należy dostarczać do 
punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub wystawiać przed posesją w miejscach i terminach 
wskazanych w harmonogramie określonym i obwieszczonym przez firmę odbierającą odpady komunalne.

7. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach domowych należy przekazywać 
na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym 
i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r, poz.1688 ze zm.) do punktów zbierania tego rodzaju odpadów lub 
przekazywane mogą być do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Odpady tego typu będą 
zbierane podczas zbiórki odpadów w miejscach i terminach wskazanych w harmonogramie określonym 
i obwieszczonym przez firmę odbierającą odpady komunalne.

8. Odpady budowlane i rozbiórkowe powstające w gospodarstwach domowych z prac prowadzonych we 
własnym zakresie zbiera się na terenie nieruchomości w pojemnikach przeznaczonych do gromadzenia tego 
typu odpadów, udostępnionych przez przedsiębiorcę wyłonionego w przetargu na odbiór odpadów 
komunalnych. Odpady te przekazywane mogą być do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

9. Wykładziny, dywany, tekstylia, chemikalia i opakowania po chemikaliach, zużyte opony, zużyte 
kartridże i tonery, świetlówki i żarówki należy dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych.

10. Odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji należy zbierać 
w pojemnikach lub workach ustawionych na terenie nieruchomości, wystawiać przed posesją w miejscach 
i terminach wskazanych w harmonogramie określonym i obwieszczonym przez firmę odbierającą odpady 
komunalne. Odpady te przekazywane mogą być przez właścicieli bezpośrednio do punktu selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych.

§ 2. Właściciele nieruchomości mają obowiązek niezwłocznie uprzątnąć błoto, śnieg, lód i inne 
zanieczyszczenia z części nieruchomości służących do użytku publicznego nie powodując zakłóceń w ruchu 
pieszych lub pojazdów.

§ 3. 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 związane z bieżącą eksploatacją pojazdów poza warsztatami 
naprawczymi, są dozwolone na terenie nieruchomości pod warunkiem, że nie spowodują zanieczyszczenia 
środowiska oraz uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości.

Rozdział 2.
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

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

1) na terenie nieruchomości:

a) pojemniki o pojemności 80l, 110l, 120l, 200l, 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 20l, 50l,

b) worki o minimalnej pojemności 120l.

§ 5. 1. Pojemniki lub worki przewidziane do zbierania selektywnych odpadów na terenie gminy to:
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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. 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.

3. 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:

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

b) 20l/mieszkańca przy selektywnym zbieraniu odpadów.

4. 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.

5. Dopuszcza się stosowanie do gromadzenia odpadów komunalnych pojemników o innej pojemności, niż 
zostały określone w ust.4.

6. W przypadku korzystania z pojemnika, przeznaczonego do zbierania odpadów  przez większą ilość osób 
niż określono w ust. 4 pkt 5, 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.

7. 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.4  pkt 1-5,

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.

8. Dopuszcza się przy zachowaniu minimalnej pojemności stosowanie do gromadzenia odpadów 
komunalnych innych pojemników, niż zostały określone w ust.7.

9. W przypadku korzystania z pojemnika, przeznaczonego do zbierania odpadów, przez większą ilość osób 
niż określono w ust. 7 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.
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10. Ustala się minimalny pojemnik do zbierania odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie 
nieruchomości niezamieszkałych w okresie miesiąca dla:

1) budynków użyteczności publicznej, biur, przychodni, punktów usługowych, handlowych, obiektów 
sportowych, zakładów rzemieślniczych, produkcyjnych, magazynowych, lokali gastronomicznych 
nie mniej niż 80l,

2) szkół, przedszkoli, szpitali, hoteli, pensjonatów nie mniej niż 660l,

3) targowisk nie mniej niż 240l,

4) cmentarzy nie mniej niż 1100l,

5) domków letniskowych nie mniej niż 80l,

6) ogródków działkowych nie mniej niż 660l.

11. Drogi publiczne, powinny być wyposażone przez ich zarządców w kosze o pojemności minimalnej 20l 
lub 50l 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, w miejscach 
najbardziej zanieczyszczonych.

§ 6. 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. Pojemniki powinny być w odpowiednim stanie sanitarnym - czyste (myte i odkażane), miejsca gdzie 
znajdują się pojemniki oraz teren na którym wykonana była czynność odbioru odpadów komunalnych 
uporządkowane.

3. Pojemniki powinny być w dobrym stanie technicznym zapewniającym gwarancję bezpieczeństwa dla 
obsługi podczas ich opróżniania i dla osób zbierających odpady.

4. Pojemniki powinny być oznakowane w sposób czytelny i widoczny umożliwiający identyfikacje 
przedsiębiorcy, na pojemnikach winien być oznaczony rodzaj gromadzonego odpadu.

Rozdział 3.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

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

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

3. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości 
zamieszkałych:

1) zmieszane odpady  komunalne - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie według harmonogramu określonego 
przez przedsiębiorcę uprawnionego do odbioru odpadów komunalnych,
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2) odpady komunalne segregowane:

a) szkło, odpady z papieru i opakowań z papieru, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal 
–nie rzadziej niż raz w miesiącu wg harmonogramu określonego przez przedsiębiorcę uprawnionego do 
odbioru odpadów komunalnych,

b) odpady zielone (trawa, liście, drobne gałęzie) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady 
opakowaniowe ulegające biodegradacji nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie wg harmonogramu 
określonego przez przedsiębiorcę uprawnionego do odbioru odpadów komunalnych,

c) przeterminowane leki z aptek i punktów aptecznych nie rzadziej niż raz w miesiącu wg harmonogramu 
określonego przez przedsiębiorcę uprawnionego do odbioru odpadów komunalnych,

d) zużyte baterie i akumulatory nie rzadziej niż raz w miesiącu wg harmonogramu określonego przez 
przedsiębiorcę uprawnionego do odbioru odpadów komunalnych,

e) meble i inne odpady wielkogabarytowe nie rzadziej niż co dwa miesiące wg harmonogramu określonego 
przez przedsiębiorcę uprawnionego do odbioru odpadów komunalnych,

f) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie rzadziej niż co dwa miesiące wg harmonogramu 
określonego przez przedsiębiorcę uprawnionego do odbioru odpadów komunalnych,

g) Odpady budowlane i rozbiórkowe nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie wg uzgodnień z przedsiębiorcą 
uprawnionym do odbioru odpadów komunalnych.

4. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych:

1) odpady komunalne segregowane nie rzadziej niż raz w miesiącu według harmonogramu określonego przez 
przedsiębiorcę uprawnionego do odbioru odpadów komunalnych,

2) odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) nie rzadziej niż  raz na tydzień, według harmonogramu 
określonego przez przedsiębiorcę uprawnionego do odbioru odpadów komunalnych.

5. Odpady z koszy ulicznych na terenie miasta nie rzadziej niż raz na tydzień, na terenie wsi nie rzadziej niż 
raz na dwa tygodnie.

6. Właściciele nieruchomości zamieszkałych pięć razy w tygodniu mogą pozbywać się odpadów 
komunalnych (szkło, papier i opakowania z papieru, metale, tworzywa sztuczne, opakowania 
wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, 
odpady zielone, meble i inne odpady wielkogabarytowe, 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) 
dostarczając samodzielnie odpady do wyznaczonych punktów wskazanych przez Gminę.

§ 8. 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.

Rozdział 4.
Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami

§ 9. 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.
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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

§ 10. 1. 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 osób 
dorosłych, które zapewniają sprawowanie nad nimi kontroli.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do psów asystujących i funkcjonariuszy Policji, oraz służb ratowniczych 
korzystających z pracy psów służbowych, w trakcie wykonywania zadań służbowych.

3. Utrzymujący gady, płazy, ptaki powinien zabezpieczyć te zwierzęta przed wydostaniem się 
z pomieszczeń lub terenów stanowiących własność prywatną, na tereny przeznaczone do wspólnego użytku.

4. Utrzymujący zwierzęta egzotyczne są zobowiązani trzymać zwierzęta na uwięzi lub w klatce.

5. Utrzymujący zwierzęta domowe są zobowiązani do:

1) nie dopuszczania do zanieczyszczenia terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

2) natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe na terenach 
przeznaczonych do wspólnego użytku, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, 
terenach zielonych itp. Przepisu tego nie stosuje się do psów asystujących i funkcjonariuszy Policji, oraz 
służb ratowniczych korzystających z pracy psów służbowych, w trakcie wykonywania zadań służbowych;

3) stałego i skutecznego dozoru, w szczególności stosowanie zabezpieczeń uniemożliwiających samowolne 
wydostanie się zwierzęcia poza pomieszczenia lub nieruchomości jego właściciela;

4) nie wprowadzania zwierząt do piaskownic i innych urządzeń służących do użytkowania przez dzieci.

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

§ 11. 1. Wprowadza się zakaz chowu i utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych 
z produkcji rolniczej, oznaczonej w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz w granicach 
administracyjnych miasta Drezdenka z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

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 przepisów sanitarno-epidemiologicznych i ochrony środowiska.

3. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany zapewnić gromadzenie i usuwanie 
powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości ciekłych w sposób zgodny z prawem,  
niepowodowanie zanieczyszczeń terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych.

Rozdział 7.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§ 12. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obiekty na terenie gminy Drezdenko:

1) budynki mieszkalne,

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 (tj.
Dz. U. z 2016 r., poz. 250 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 uszczegółowienia zapisów dotychczasowych.

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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