
UCHWAŁA NR XXVIII/143/2020 
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU 

z dnia 21 kwietnia 2020 r. 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drezdenko 

Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 4  ust. 1, ust. 2, ust. 2a ustawy z dnia  13 września  1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drezdenko, określający 
szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku, zwany dalej regulaminem. 

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

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości 
poprzez zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych 
w zakresie obejmującym: 

1) szkło, 

2) papier i opakowania z papieru, 

3) metale, 

4) tworzywa sztuczne, 

5) opakowania wielomateriałowe, 

6) bioodpady, 

7) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 

8) odpady niebezpieczne, 

9) przeterminowane leki i chemikalia, 

10) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 
krwi, w szczególności igły i strzykawki, 

11) zużyte baterie i akumulatory, 

12) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

13) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

14) zużyte opony, 

15) odpady budowlane i rozbiórkowe, 

16) tekstylia i odzież. 

2. Zebrane odpady wskazane w § 2 ust. 1 pkt 1) – 7), odbierane są w miejscu ich wytworzenia. 

3. Zebrane odpady wskazane w § 2 ust. 1 pkt 12) – 13), odbierane są od mieszkańców nieruchomości 
zamieszkałych również w miejscu ich wytworzenia w formie mobilnych zbiórek, w ustalonych terminach 
podanych do publicznej wiadomości. 

4. Przeterminowane leki należy przekazywać do punktów zbiórki zlokalizowanych na terenie gminy aptek, 
punktów aptecznych codziennie w godzinach urzędowania lub do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych. 

5. Zebrane odpady wskazane w § 1 ust. 1 z wyłączeniem odpadów wskazanych w pkt 7), przyjmowane są 
od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 
zwanym dalej PSZOK. 
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6. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi mogą 
zagospodarować bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowych kompostownikach usytuowanych 
na danej nieruchomości. Po złożeniu stosownej deklaracji mieszkańcy ci są zwolnieni z obowiązku posiadania 
pojemnika/worka na bioodpady. 

7. Właściciele innych nieruchomości niż wskazanych w ust. 6 oraz właściciele nieruchomości 
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy nie złożą stosownej deklaracji mają 
obowiązek zbierać bioodpady do pojemnika/worka i przekazywać przedsiębiorcy odbierającemu odpady 
komunalne lub samodzielnie dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

8. Właściciele nieruchomości zobowiązani są gromadzić odpady niesegregowane (zmieszane) 
w pojemnikach. 

9. Odpady komunalne zebrane w sposób selektywny należy gromadzić w pojemnikach lub workach 
przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych z zachowaniem odpowiedniej kolorystyki: 

1) frakcję odpadów, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1), zbiera się w pojemnikach lub workach koloru 
zielonego oznaczonych napisem „Szkło”, 

2) frakcję odpadów, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2), zbiera się w pojemnikach lub workach koloru 
niebieskiego oznaczonych napisem „Papier”, 

3) frakcję odpadów, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 3) – 5), zbiera się w pojemnikach lub workach koloru 
żółtego oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne”, 

4) frakcję odpadów, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 6) z zastrzeżeniem ust. 6, zbiera się w pojemnikach lub 
workach koloru brązowego oznaczonych napisem „Bio”, 

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe nie wymagają gromadzenia w pojemnikach. Należy je wystawić 
w sposób umożliwiający ich odbiór podczas wystawki gabarytów na dzień przed terminem odbioru 
określonym harmonogramem lub dostarczyć do PSZOK, 

6) zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny nie wymaga gromadzenia w pojemnikach. Należy go wystawić 
w sposób umożliwiający jego odbiór podczas wystawki gabarytów na dzień przed terminem odbioru 
określonym harmonogramem lub dostarczyć do PSZOK. 

§ 3. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń 
z części nieruchomości służących do użytku publicznego w sposób niepowodujący zakłóceń w ruchu pieszym 
i pojazdów. 

§ 4. Ustala się wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 
dotyczących mycia i naprawy pojazdów samochodowych, poza myjniami i warsztatami naprawczymi: 

1) miejsce mycia pojazdów na nieruchomości ma mieć utwardzoną nawierzchnię ze spadkiem zapewniającym 
spływ wody do sieci kanalizacyjnej lub zbiornika bezodpływowego, 

2) drobne naprawy pojazdów samochodowych związane z bieżącą eksploatacją pojazdów poza warsztatami 
naprawczymi, są dozwolone na terenie nieruchomości pod warunkiem niepowodowania uciążliwości dla 
właścicieli sąsiednich nieruchomości oraz negatywnego oddziaływania na środowisko a powstałe w wyniku 
naprawy odpady, w zależności od ich rodzaju gromadzone są i oddawane w sposób przewidziany 
w przepisach szczególnych. 

Rozdział 2. 
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych urządzeń i utrzymania 
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

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

1) na terenie nieruchomości: 

a) pojemniki o pojemności: 80 l, 120 l, 240 l, 1100 l , 

b) kontenery o pojemności: 5 m3, 7 m3, 9 m3, 

c) worki oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadu selektywnie zebranego 
o pojemności od 60 l do 120 l, 

2) na drogach publicznych - kosze uliczne o minimalnej pojemności 20 l, 
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3) w parkach i na innych terenach zielonych – kosze o minimalnej pojemności 20 l. 

§ 6. Minimalna pojemność pojemników do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, 
nie może być mniejsza niż iloczyn osób zamieszkujących tę nieruchomość i średnie ilości odpadów 
wytworzonych w gospodarstwie domowym w ciągu tygodnia w ilości nie mniejszej niż 30 l na mieszkańca. 

§ 7. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości 
zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta: 

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

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

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

4) nie mniej niż 8 osób i nie więcej niż 11 osób – pojemnik 240 l i 120l , 

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

2. W przypadku korzystania z pojemnika, przeznaczonego do zbierania odpadów  przez większą ilość osób 
niż określono w ust. 1 pkt 5), przyjmuje się minimalną pojemność pojemników w ten sposób, że na każdą 
kolejną osobę korzystającą z pojemników należy przeznaczyć pojemność w wielkości nie mniejszej niż 
30 litrów. 

3. W przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości 
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe przewiduje się wielkość pojemnika do zbierania 
zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych – 120 l. 

§ 8. 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 wytworzonych odpadów: 

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

2) dla lokali i punktów handlowych – 20 l odpadów komunalnych zmieszanych i 10 l odpadów zebranych 
selektywnie na 10 m3 powierzchni całkowitej, 

3) dla lokali gastronomicznych – 20 l odpadów komunalnych zmieszanych i 10 l odpadów zebranych 
selektywnie na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych 
na zewnątrz lokalu, 

4) dla lokali rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych – 80 l odpadów komunalnych zmieszanych oraz 
40 l odpadów zebranych selektywnie na dziesięciu pracowników, 

5) dla instytucji, urzędów, spółdzielni i innych obiektów użyteczności publicznej – 80 l odpadów 
komunalnych zmieszanych oraz 40 l odpadów zebranych selektywnie na dziesięciu pracowników, 

6) dla szpitali, hoteli, pensjonatów i innych placówek całodziennego pobytu – 15 l odpadów komunalnych 
zmieszanych i 8 l odpadów zebranych w sposób selektywny na jedno łóżko, 

7) na każdą działkę wchodzącą w skład ogródków działkowych – 20 l odpadów komunalnych zmieszanych 
oraz 10 l odpadów zebranych selektywnie, 

8) dla cmentarzy – co najmniej 2 l odpadów na jedno miejsce pochówku. 

§ 9. Gmina wyposaża nieruchomości zamieszkałe i nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy 
lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe w pojemniki uwzględniając 
częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych, jednak co najmniej w jeden pojemnik o minimalnej 
pojemności 80 l na nieruchomość zamieszkałą. 

§ 10. Ustala się warunki rozmieszczenia pojemników do zbierania odpadów: 

1) na terenie nieruchomości – w obrębie 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, 

2) na terenach ogródków działkowych – przy wejściach na ogrody działkowe, 
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3) kosze uliczne winny być ustawione w miejscach, które nie powodują zagrożenia dla ruchu pojazdów 
i pieszych oraz umożliwiających bezpieczne i wygodne korzystanie z nich przez wszystkich użytkowników, 
w rejonach o zwiększonym natężeniu ruchu pieszych, tj. na przystankach komunikacyjnych, chodnikach 
i placach publicznych. 

§ 11. 1. Ustala się warunki utrzymania pojemników do zbierania odpadów odpowiednio do ich rodzaju: 

1) w zakresie stanu sanitarnego – pojemniki należy utrzymywać w czystości zarówno zewnętrznej jak 
i wewnętrznej, tak aby nie powodowały emisji uciążliwych zapachów, 

2) w zakresie stanu technicznego: 

a) pojemniki mają być kompletne i nieuszkodzone, 

b) pojemniki mają być wyposażone: 

- w pokrywę w przypadku pojemników 80 l, 120 l, 240 l, 1100 l oraz kontenerów, 

- koła do przemieszczania w przypadku pojemników o pojemności 80 l, 120 l, 240 l, 1100 l, 

- specjalny uchwyt ułatwiający ciągnięcie i pchanie pojemników o pojemności 80 l, 120 l, 240 l, 1100 l, 

- uchwyt do mechanizmów załadowczych, 

3) w zakresie stanu porządkowego – pojemniki nie powinny być przepełnione, aby nie dopuścić do 
wysypywania odpadów. 

2. Worki mają być nieuszkodzone i szczelne. 

3. Pojemniki do zbierania odpadów powinny być umieszczone w miejscach łatwo dostępnych dla 
przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów, w sposób niepowodujących 
nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich. 

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

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 12. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu 
nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości. 

2. Właściciele nieruchomości pozbywają się odpadów komunalnych selektywnie zebranych poprzez ich 
przekazanie przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne z nieruchomości lub samodzielne dostarczenie 
do PSZOK. 

3. Określa się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych niesegregowanych 
(zmieszanych) z terenu nieruchomości zamieszkałych: 

1) w zabudowie jednorodzinnej lub zagrodowej nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 

2) w zabudowie wielorodzinnej nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu, 

3) w zabudowie wielorodzinnej, w której nie jest sprawowany zarząd nieruchomością wspólną w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, stosuje się pkt 1. 

4. Odpady zebrane selektywnie z terenu nieruchomości zamieszkałych odbierane będą wg frakcji: 

1) Szkło: 

a) w zabudowie jednorodzinnej lub zagrodowej co najmniej dwa razy w miesiącu, 

b) w zabudowie wielorodzinnej co najmniej dwa razy w miesiącu, 

c) w zabudowie wielorodzinnej, w której nie jest sprawowany zarząd nieruchomością wspólną 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, stosuje się lit. a, 

2) Papier: 

a) w zabudowie jednorodzinnej lub zagrodowej co najmniej dwa razy w miesiącu, 

b) w zabudowie wielorodzinnej co najmniej dwa razy w tygodniu, 

c) w zabudowie wielorodzinnej, w której nie jest sprawowany zarząd nieruchomością wspólną 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, stosuje się lit a, 
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3) Tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe: 

a) w zabudowie jednorodzinnej lub zagrodowej co najmniej dwa razy w miesiącu, 

b) w zabudowie wielorodzinnej co najmniej dwa razy w tygodniu, 

c) w zabudowie wielorodzinnej, w której nie jest sprawowany zarząd nieruchomością wspólną 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, stosuje się lit. a, 

4) Odpady ulegające biodegradacji: 

a) w zabudowie jednorodzinnej lub zagrodowej nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 

b) w zabudowie wielorodzinnej nie rzadziej niż raz w tygodniu, 

c) w zabudowie wielorodzinnej, w której nie jest sprawowany zarząd nieruchomością wspólną 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, stosuje się lit. a. 

5. Określa się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których 
znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – 
wypoczynkowe: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – w okresie od 1 kwietnia do 31 października nie rzadziej 
niż raz na dwa tygodnie, natomiast w okresie od 1 listopada do 31 marca co najmniej raz w miesiącu, 

2) szkło – w okresie od 1 kwietnia do 31 października co najmniej dwa razy w miesiącu, natomiast w okresie 
od 1 listopada do 31 marca co najmniej raz w miesiącu, 

3) papier – w okresie od 1 kwietnia do 31 października co najmniej dwa razy w miesiącu, natomiast w okresie 
od 1 listopada do 31 marca co najmniej raz w miesiącu, 

4) tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe – w okresie od 1 kwietnia do 31 października 
co najmniej dwa razy w miesiącu, natomiast w okresie od 1 listopada do 31 marca co najmniej raz 
w miesiącu, 

5) odpady ulegające biodegradacji – w okresie od 1 kwietnia do 31 października nie rzadziej niż raz na dwa 
tygodnie, natomiast w okresie od 1 listopada do 31 marca co najmniej raz w miesiącu. 

6. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będą odbierane 
w terminach określonych w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych co dwa miesiące w formie tzw. 
„wystawki” lub według potrzeb na bieżąco przekazywać do PSZOK. 

7. Przeterminowane leki należy przekazywać do punktów zbiórki zlokalizowanych na terenie gminnych 
aptek lub do PSZOK. 

8. Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 
krwi, w szczególności igły i strzykawki należy dostarczyć do PSZOK. 

9. Odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z remontów przeprowadzonych we własnym zakresie na 
terenie nieruchomości zamieszkałych – według potrzeb na bieżąco we własnym zakresie dostarczyć do 
PSZOK. 

10. Zużyte baterie i akumulatory, chemikalia, odpady niebezpieczne, tekstylia i odzież przekazywać na 
bieżąco do PSZOK. 

11. Zużyte opony przekazywać na bieżąco do PSZOK. 

12. Odpady zebrane w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, ustawionych na 
terenach przeznaczonych do użytku publicznego, takich jak parki, skwery, place parkingowe, tereny 
zorganizowanej zieleni systematycznie w sposób niedopuszczający do ich przepełniania, co najmniej raz na 
dwa tygodnie. 

13. Ustala się minimalną częstotliwość odbioru odpadów z nieruchomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy: 

1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie od 
01 kwietnia do 31 października, w pozostałym okresie – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu, 
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2) bioodpadów nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie od 01 kwietnia do 31 października, 
w pozostałym okresie – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu, 

3) odpadów segregowanych (papier i opakowania z papieru, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania 
wielomateriałowe) – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu. 

§ 13. 1. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani do 
regularnego ich opróżniania przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

2. Wywóz nieczystości musi następować w terminach zapobiegających przepełnieniu i przelaniu się 
nieczystości na powierzchnię oraz przenikaniu do gruntu według potrzeb lecz nie rzadziej niż raz na kwartał. 

Rozdział 4. 
Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami 

§ 14. 1. Właściciele nieruchomości winni zapobiegać powstaniu odpadów i ograniczać ich ilość, a także 
podjąć działania mające na celu ułatwienie poddania wytworzonych odpadów procesom odzysku, w tym 
poprzez selektywne zbieranie odpadów na zasadach określonych w niniejszej uchwale. 

2. W celu wypełnienia wymagań wynikających z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami podejmuje 
się działania informacyjno – edukacyjne, promujące odpowiednie sposoby postępowania z odpadami. 

Rozdział 5. 
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub 
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczenie terenów przeznaczonych do wspólnego użytku 

§ 15. 1. Na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku psy powinny być wyprowadzane na smyczy, 
zwierzęta agresywne lub mogące stanowić zagrożenie dla otoczenia, również w kagańcu. 

2. Osoba utrzymująca zwierzę domowe zobowiązana jest: 

1) uniemożliwić samowolne wydostanie się zwierzęcia poza pomieszczenia lub nieruchomość, na której 
przebywa, 

2) na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku sprawować opiekę nad zwierzęciem i bezpośrednią 
kontrolę jego zachowania oraz nie pozostawiać zwierzęcia bez dozoru, 

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

§ 16. 1. Osoba, z którą przebywa zwierzę na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku zobowiązana 
jest do niezwłocznego usunięcia zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę. Postanowienie to nie dotyczy 
osób niepełnosprawnych korzystających z pomocy psów asystujących. 

2. Nieczystości, o których mowa w ust. 1 należy umieszczać w szczelnych woreczkach i pozbywać się ich 
do pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów. 

Rozdział 6. 
Wymagania odnośnie utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej, w tym zakazu ich utrzymania na określonych obszarach lub poszczególnych nieruchomościach 

§ 17. Utrzymanie zwierząt gospodarskich należy prowadzić w pomieszczeniach gospodarskich w taki 
sposób, aby wszelkie uciążliwości dla środowiska powodowane przez hodowle, w tym emisje będące jej 
skutkiem, zostały ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona. 

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

§ 19. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji 
rolniczej, oznaczonej w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 

§ 20. Zakaz utrzymania zwierząt gospodarskich dotyczy także zwartych terenów zajętych przez 
budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, placówki handlowe, hotele, 
strefy przemysłowe, ogrody działkowe. 
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Rozdział 7. 
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania 

§ 21. 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. 

Rozdział 8. 
Postanowienia końcowe 

§ 22. Traci moc 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. 

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka. 

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

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Drezdenku 

 
 

Mariusz Suchecki 
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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 2019 r., poz. 2010 ze zm.) rada gminy, po zasięgnięciu opinii
państwowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy. Regulamin jest aktem prawa miejscowego.

W myśl art. 4 ust. 2 cytowanej ustawy, regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy dotyczące:
1) wymagań w zakresie:

a) selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych obejmującego co najmniej: papier,
metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady,

b) selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkty selektywnego
zbierania odpadów komunalnych w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich
mieszkańców gminy, które zapewniają przyjmowanie co najmniej odpadów komunalnych:
wymienionych w lit. a, odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków i chemikaliów,
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, zużytych baterii i
akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów
wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz odpadów
tekstyliów i odzieży,

c) uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do
użytku publicznego,

d) mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku
publicznego oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i
worków oraz utrzymania pojemników 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 tych pojemników lub worków;
2a) utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów;
3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) (uchylony);

5) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

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

7) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w
poszczególnych nieruchomościach;

8) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej
przeprowadzania.

Projekt uchwały został zaopiniowany przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w
Drezdenku.
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W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach wprowadzone w uchwale zmiany mają charakter dostosowujący.

Wobec powyższego, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Id: 703B813A-0184-46AB-9FF5-A3A5D8AD7535. Podpisany Strona 2




