Uchwała nr XIX/137/08
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 28 lutego 2008 roku
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Drezdenko.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity z 2001r Nr142 poz.1591 z późn.zm) w związku z art.4 ust.1i2 ustawy z dnia 13
września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr
236, poz. 2008 z późn. zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Drezdenko w
brzmieniu załącznika do uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała nr XLIII/381/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 grudnia 2005roku
w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy
Drezdenko.
§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy
§4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Załącznik do uchwały nr XIX/137/08
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 28 lutego 2008 roku
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA
DREZDENKO

I GMINY

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Drezdenko, zwany
dalej regulaminem, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie
miasta i gminy Drezdenko a w szczególności :

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
obejmujących:
a)prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów
komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych, odpadów niebezpiecznych,
odpadów wielkogabarytowych i odpadów z remontów,
b)uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do
użytku publicznego,
c)mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;
2)rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych urządzeń 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 tych urządzeń;
3)częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z
terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
4)maksymalnego poziomu odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do
składowania na składowiskach odpadów;
5)innych wymagań wynikających z gminnego 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.
Rozdział II
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§2.1W drodze selektywnej zbiórki wydzieleniu z wytworzonych na terenie nieruchomości
odpadów komunalnych podlegają:
1)odpady surowcowe:
a) odpady opakowaniowe z papieru i tektury,
b)odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego,
c)odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych,

2)Odpady wielkogabarytowe,
3)Odpady niebezpieczne,
4)odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
5)odpady budowlane
2.Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy rozmieszczone są pojemniki w
następujące kolorystyce:
a)żółty-plastik
b)zielony-szkło
c)niebieski-papier
3. Na terenie zabudowy jednorodzinnej dopuszcza się prowadzenie selektywnej zbiórki w
workach z tworzyw sztucznych:
a) worek kolor żółty –plastik
b)worek kolor zielony– szkło
c)worek kolor niebieski –papier
d)worek kolor czerwony –odpady niebezpieczne
§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do:
1)Usuwania z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów budowlanych,
powstałych w wyniku remontu i modernizacji lokali i budynków, poprzez dostarczenie tego
rodzaju odpadów do punktów ich przyjmowania tj. na składowisko odpadów komunalnych ,osób
zużywających gruz rozbiórkowy na cele własne lub do zakładu utylizacji.
2)Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny użytku publicznego mają obowiązek
ustawienia na nich koszy na śmieci i systematycznego ich opróżniania.
3)Zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz przekazywanie
odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych podmiotowi uprawnionemu do
odbioru, w wyznaczonych przez ten podmiot terminach,
4)odpady wielkogabarytowe nie wymagają specjalnych urządzeń do zbierania, należy wystawiać
je na miejsce wyznaczone do tego celu przez właściciela nieruchomości w celu zabrania odpadu
w uzgodnionym terminie przez podmiot uprawniony.
5)usuwanie z terenu nieruchomości odpadów niebezpiecznych:
a)zużyte baterie – w wyznaczonych punktach zbiórki na terenie miasta i gminy oraz w szkołach
b)leki przeterminowane – w punktach zbiórki zlokalizowanych w aptekach
c)inne odpady niebezpieczne- w przeznaczonych do tego punktach zbiórki na terenie miasta i
gminy oraz w miarę potrzeb składać i przekazać podmiotowi uprawnionemu.
Uprzątanie błota , śniegu lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do
użytku publicznego
§4.1.Błoto, śnieg i lód z części nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego powinny
być gromadzone w miejscach, w których nie powodują zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów
w sposób umożliwiający ich odbiór przez przedsiębiorcę.
2. Inne zanieczyszczenia z nieruchomości i chodników należy usuwać w miarę potrzeby.
Mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi
§5.1.Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami jest dozwolone na terenie nieruchomości
pod warunkiem, że powstające ścieki nie powodują zanieczyszczenia ziemi i wód.
2.Naprawa pojazdów poza warsztatami naprawczymi jest dozwolona jeżeli:
a)nie powoduje zanieczyszczenia ziemi i wód oraz pogorszenia stanu porządku i czystości na
nieruchomości
b)nie dotyczy drobnych napraw wynikających z bieżącej eksploatacji pojazdu
c)nie powoduje uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości
d)nie jest związana z powstaniem odpadów niebezpiecznych np. wymiana płynów hamulcowych,
oleju, smaru
e) powstałe odpady są gromadzone i usuwane zgodnie z przepisami regulaminu

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

§6.1Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości to:
a) pojemniki o pojemności 50l;
b) pojemniki na odpady o pojemności 110l, 120l, 240l, 1100l;
c) worki 110l
2Urządzenia przewidziane do zbierania nieczystości ciekłych to :
a)bezodpływowe zbiorniki z tworzyw sztucznych 4m3
b)bezodpływowe zbiorniki betonowe 4m3
c)bezodpływowe zbiorniki żelbetowe4m3
d)przydomowe oczyszczalnie ścieków – oczyszczalnie mechaniczne z drenażem rozsączającym
2m3
e)przydomowe oczyszczalnie ścieków-oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna ze złożem
biologicznym 2m3
3Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów komunalnych na drogach publicznych:
a)kosze uliczne 50l
Rozdział IV
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§7.1Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości:
1)odpady surowcowe w gospodarstwach jednorodzinnych:
a) odpady opakowaniowe z papieru i tektury -1 raz w miesiącu
b)odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego – 1 raz w miesiącu
c)odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych- 1 raz w miesiącu,
2)odpady surowcowe w gospodarstwach wielorodzinnych:
a) odpady opakowaniowe z papieru i tektury – co tydzień
b)odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego – co tydzień
c)odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych – co tydzień,
3)Odpady wielkogabarytowe 1 raz w miesiącu
4)Odpady niebezpieczne 1 raz w miesiącu
5)odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego -1 raz w miesiącu
6)odpady budowlane – 2 razy w miesiącu
7)zmieszane odpady komunalne w zabudowie jednorodzinnej nie rzadziej niż co dwa tygodnie
8)zmieszane odpady komunalne w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta –codziennie
9)zmieszane odpady komunalne w zabudowie wielorodzinnej na terenie wiejskim -nie rzadziej niż
co dwa tygodnie oraz według potrzeb w terminach krótszych

Częstotliwość odbioru nieczystości ciekłych oraz osadów ściekowych z terenu nieruchomości:
2.Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez
dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale lub czasowo
przebywających na jej terenie, w taki sposób by opróżnianie było konieczne nie częściej niż raz w
tygodniu bez dopuszczenia do przepełnienia
3.Właściciele oczyszczalni przydomowych -1 raz w roku lub w terminach dłuższych według
instrukcji eksploatacji oczyszczalni

4.Odpady komunalne stałe należy usuwać wyłącznie na składowiska a odpady komunalne ciekłe
wyłącznie do oczyszczalni ścieków.
5.Odpady organiczne ulegające biodegradacji powinny być kompostowane. W przypadku braku
możliwości kompostowania odpady te należy usuwać wraz z odpadami komunalnymi.
6.Do wywozu nieczystości stałych i płynnych upoważnione są tylko podmioty posiadające
zezwolenie burmistrza na świadczenie powyższych usług.
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7.Usuwanie odpadów gromadzonych w pojemnikach lub koszach ulicznych z terenów
przeznaczonych do użytku publicznego winno odbywać się w miarę ich napełnienia nie rzadziej
jednak niż 2 razy na tydzień na terenie miejskim i 2 razy w miesiącu na terenie wiejskim
Rozdział V
Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do
składowania na składowiskach odpadów
§8.1System 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 1995 roku
Inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami
§9.1Zaleca się kompostowanie we własnym zakresie odpadów roślinnych powstających na
terenie nieruchomości.
2.Odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości przez podmioty uprawnione
podlegają unieszkodliwianiu .
3.Masa odpadów komunalnych, zbieranych w sposób selektywny przez właścicieli
nieruchomości, jest rejestrowana przez podmiot uprawniony, z
którym mają oni podpisane umowy, na ich indywidualnych kontach.
4.Gmina zapewnia objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem
odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, a więc:
a)kuchennych ulegających biodegradacji,
b)zielonych, np. z pielęgnacji ogrodów, zieleni komunalnej,
c)papieru i tektury nieopakowaniowych,
d)opakowań z papieru i tektury,
e)opakowań wielomateriałowych,
f)tworzyw sztucznych nieopakowaniowych,
g)opakowań z tworzyw sztucznych,
h)tekstyliów,
i)szkła nieopakowaniowego,
j)opakowań ze szkła,
k)metali,
l)opakowań z blachy stalowej,
ł)opakowań z aluminium,
m)odpadów mineralnych,
n)drobnej frakcji popiołowej,
o)wielkogabarytowych, np. mebli, sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
p)budowlanych z remontów mieszkań i budynków,
r)niebezpiecznych, np. baterii, akumulatorów, resztek farb i lakierów, opakowań po środkach

ochrony roślin i nawozach.
5.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.
6.Wydzielanie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych oraz osiągnięcie poziomów
odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, realizowane jest poprzez selektywne zbieranie
ich
przez właścicieli nieruchomości i selektywny ich odbiór przez przedsiębiorców, a w dalszej
kolejności
przez właściwe postępowanie z nimi.
Rozdział VI
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe
§10.1.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, ponoszą też pełną
odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.
2.Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:
1)w odniesieniu do psów:
a)zarejestrowanie w Urzędzie Miasta Gminy w Referacie Finansowo Budżetowym w terminie 30
dni od wejścia w posiadanie psa;,
b)wyposażenie psa w obrożę, a w przypadku ras uznawanych za agresywne - w kaganiec,
c)prowadzenie psa na uwięzi, a psa rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób
zagrażającego otoczeniu - w nałożonym kagańcu,
d)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,
e)posesje, gdzie przebywają psy ras mogących stworzyć zagrożenie lub psy agresywne powinny
być odpowiednio oznakowane czytelną tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem np. "uwaga zły
pies",
2)w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:
a)stały i skuteczny dozór, w miejscach publicznych, zwierzęta powinny być zabezpieczone w taki
sposób aby nie kąsały, drapały lub brudziły,
b)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,
c)niewprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci,
plaż, kąpielisk,
d)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.;
nieczystości te, umieszczone w szczelnych, nie ulegających szybkiemu rozkładowi torbach, mogą
być deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów; postanowienie to nie
dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników,
e)niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe,
f)przekazywania zwłok padłych zwierząt odpowiedniemu zakładowi utylizacji odpadów,
wskazanemu przez gminę,
3)zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy reguluje odrębna uchwała
Rady Miejskiej w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt

Rozdział VII
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej
§11.1Wprowadza się całkowity zakaz chowu i utrzymywania zwierząt gospodarskich na
następujących obszarach miasta:
1)terenach zwartej zabudowy mieszkaniowej;
2)osiedlach o zabudowie wielorodzinnej;
3)terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, na których nie ma odpowiednich budynków
i budowli dla zwierząt gospodarskich, to jest spełniających wszystkie wymogi, o których mowa
w § 11ust.2
4)obok terenów użyteczności publicznej;
5)terenach rekreacyjnych.
2.Na innych terenach dopuszcza się możliwość chowu i utrzymywania zwierząt gospodarskich
pod warunkiem spełnienia wymogów sanitarno-weterynaryjnych, hodowlanych, budowlanych,
ochrony środowiska i zwierząt określonych w przepisach prawa, a w szczególności:
1)zapewnienia odpowiednich pomieszczeń w budynkach oraz właściwych warunków bytowania i
opieki zwierząt;
2)zapewnienia odpowiednich budowli i urządzeń do gromadzenia i usuwania nieczystości w takim
stopniu, by nie powodowały zanieczyszczenia terenu, wód powierzchniowych i podziemnych
oraz powietrza;
3)utrzymywania zwierząt w sposób nie powodujący uciążliwości takich jak: hałas i odory oraz
doprowadzający do powstania ognisk gryzoni, owadów, itp.;
4)przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych.
VIII
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania
§12.1.Ustala się, że miasto i gmina jest obszarem obowiązkowej deratyzacji.
2.Obowiązkowej deratyzacji podlegają wszystkie obiekty na terenie gminy, w szczególności
budynki mieszkalne, obiekty użyteczności publicznej, zabudowania gospodarcze, sklepy,
warsztaty, obiekty przemysłowe, altany, pojemniki na odpady, piwnice, węzły cieplne, przyłącza
kanalizacyjne, kolektory sanitarne.
3.właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania co najmniej raz w roku
deratyzacji na terenie nieruchomości lub częściej w zależności od występujących potrzeb.
4.Ustala się termin przeprowadzania corocznej deratyzacji – miesiąc październik

Uzasadnienie
Obecna uchwała nr XLIII/381/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 grudnia 2005 roku
reguluje szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy
Drezdenko.
Po zapoznaniu się z wyrokami Sądów Administracyjnych oraz na podstawie wniosków radnych i
sołtysów przedstawiam nowy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i
gminy Drezdenko, który określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku a w
szczególności :
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
obejmujących:
a)prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów
komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych, odpadów niebezpiecznych,
odpadów wielkogabarytowych i odpadów z remontów,
b)uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do
użytku publicznego,
c)mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;
2)rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych urządzeń 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 tych urządzeń;
3)częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z
terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
4)maksymalnego poziomu odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do
składowania na składowiskach odpadów;
5)innych wymagań wynikających z gminnego 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.
Zgodnie z art.4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996roku o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (tekst jednolity z 2005r Dz.U Nr 236 poz 2008 z późn. zm) Rada Gminy po
zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego uchwala regulamin
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stąd zasadnym jest podjęcie powyższej
uchwały.

