
Uchwała Nr XI/94/03 
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 30 czerwca 2003 roku

w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku 
       na terenie Miasta i Gminy Drezdenko

Na podstawie   art. 18. ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tj  z  2001r Dz.U.  Nr 142 poz.1591 z późn. zm) i  art.4  ustawy z dnia 13 września 1996r
o  utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U . Nr 132, poz. 622 , z 1997r Nr 60,
poz.369 i Nr 121, poz.770, z 2000r Nr 22, poz.272, z 2001 r Nr 100, poz. 1085 i Nr 154, poz.
1800, z 2002r Nr 113, poz.984, z 2003r Nr 7, poz.78)  

Rada Miejska w Drezdenku uchwala co następuje :

§1

Ustala się szczegółowe zasady utrzymania czystości  i  porządku na terenie miasta i  gminy
Drezdenko w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§3

Traci moc uchwała nr XXXIV/232/97 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 3 czerwca 1997
roku w sprawie ochrony środowiska przed odpadami oraz utrzymania czystości w gminie.

§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 lipca 2003 roku.

Z-ca Przewodniczącego Rady
       /-/ Maciej Pietruszak



Uzasadnienie

Zgodnie z  art.4 ustawy  z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego terenowego inspektora sanitarnego,
ustala, w drodze uchwały , szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy dotyczące : 

1. wymagań w zakresie utrzymania  czystości i porządku na terenie nieruchomości
obejmujących :

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych,

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 urządzeń  przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie
nieruchomości oraz na drogach publicznych, a także wymagań dotyczących ich
rozmieszczania oraz utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym , porządkowym
i technicznym,

3. częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych lub nieczystości
ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku
publicznego,

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

5. wymagań utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w
poszczególnych nieruchomościach,

6. wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej
przeprowadzania 

Przedstawiam projekt  uchwały w sprawie : ustalenia szczegółowych zasad utrzymania
czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Drezdenko zgodnie z art. 4 cytowanej
wyżej ustawy .
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Załącznik nr 1 
do uchwały Nr XI/94/03
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 30 czerwca 2003 roku

Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku
na terenie miasta i gminy Drezdenko

1. WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA  CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI W ZAKRESIE  :

1.1Prowadzenia we wskazanym zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Właściciele nieruchomości w rozumieniu art.2 ust.1 pkt4 ustawy z dnia 13września 1996
roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązani są do prowadzenia
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w następującym zakresie :
a) na terenach :  budownictwa wielorodzinnego, usługowych, handlowych, na

nieruchomościach służących użyteczności publicznej oraz na terenach zakładów pracy,
wprowadza się obowiązek selektywnej zbiórki odpadów z obowiązkiem zbierania do
oddzielnych pojemników :

 szkła i opakowań szklanych,
 plastiku,
 makulatury,
 pozostałych odpadów komunalnych
b) na terenach budownictwa jednorodzinnego oraz pozostałych terenach nie

wymienionych w pkt.1.1 lit.a wprowadza się obowiązek selektywnej zbiórki odpadów
z obowiązkiem zbierania do oddzielnych pojemników lub worków plastikowych :

 szkła i opakowań szklanych,
 plastiku,
 makulatury
 pozostałych odpadów komunalnych 

1.2 Uprzątanie błota, śniegu lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości   
      służących do użytku publicznego :

Właściciele nieruchomości w rozumieniu art.2 ust.1 pkt4 ustawy z dnia 13września 1996
roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązani są do :

a) koszenia i usuwania trawy i innej roślinności na terenach zielonych oraz
grabienia i usuwania opadłych liści.

b) Utrzymania czystości i porządku na pozostałych terenach użyteczności
publicznej tj. ciągach komunikacyjnych, boiskach i placach zabaw a w
szczególności do :

1. Odśnieżania i zabezpieczania przed śliskością ciągów komunikacyjnych
2. Systematycznego sprzątania oraz usuwania zanieczyszczeń z ciągów

komunikacyjnych, 
3. Pielęgnacja zieleńców, kwietników itp. na terenie  nieruchomości,
4. Usuwania chwastów i utrzymania na terenie nieruchomości estetycznego wyglądu,
5. Usuwania z budynków ogrodzeń i innych obiektów (np. słupów, skrzynek rozdzielni

energetycznych i telekomunikacyjnych) na terenie nieruchomości ogłoszeń, plakatów,
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afiszy, napisów , rysunków itp., umieszczonych bez zachowania właściwego trybu
przewidzianego przepisami prawa,

Ustala się , że pozimowe sprzątanie chodników, ulic, placów i innych ciągów
komunikacyjnych następuje w terminie do dnia 15 kwietnia każdego roku

a.      Mycie i naprawy pojazdów samochodowych  poza myjniami i warsztatami  
naprawczymi.

Dopuszcza się mycie i naprawy pojazdów samochodowych na: 

a) terenach przeznaczonych pod działalność gospodarczą przez podmioty
gospodarcze na terenie nieruchomości podmiotu,

b) na terenach zabudowy wielomieszkaniowej i terenach zabudowanych garażami
wyłącznie samochody osobowe w wyznaczonych i przystosowanych do tego
miejscach,

c) na terenach zabudowy jednorodzinnej wyłącznie samochody osobowe na
terenie nieruchomości do której prawa posiada właściciel samochodu.

d) Dopuszcza się mycie   pojazdów samochodowych na terenach wymienionych
w pkt1.3 lit a,b,c – pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do
kanalizacji sanitarnej i nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do
zbiorników wodnych lub do ziemi  

e) Dopuszcza się naprawy  pojazdów samochodowych na terenach wymienionych
w pkt1.3 lit a,b,c – pod warunkiem, że dokonywanie doraźnych napraw i
regulacji samochodów  odbywać się będzie wyłącznie w miejscach do tego
celu zorganizowanych  a powstające odpady będą gromadzone w pojemnikach
do tego przeznaczonych.

Zabrania się mycia i naprawy pojazdów samochodowych :
 na terenach o urządzonej zieleni oraz terenach rolniczych z wyłączeniem

siedziby gospodarstwa,
 w pobliżu otwartych zbiorników wodnych  i cieków wodnych,
 w pasach drogowych ciągów komunikacyjnych .

Rozdział II

2. RODZAJE URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DO GROMADZENIA ODPADÓW
KOMUNALNYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI  ORAZ  NA DROGACH

PUBLICZNYCH A TAKŻE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ICH ROZMIESZCZANIA
ORAZ UTRZYMYWANIA W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM,

PORZĄDKOWYM I TECHNICZNYM .

1.  Na terenach budownictwa wielomieszkaniowego rodzaj urządzeń do gromadzenia
odpadów ustala właściciel   z zastrzeżeniem, że muszą one być  przystosowane do
selektywnej zbiórki odpadów. Właściciel ustala miejsca ich usytuowania z tym , że :

- urządzenia nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 10m
od ściany budynku mieszkalnego,

- należy zapewnić dojazd do tych urządzeń
- wskazane jest odizolowanie urządzeń zielenią lub wiatami

2. Nieruchomości zaliczane do : obiektów użyteczności publicznej, zakładów pracy,
pozostałych nieruchomości  nie wymienionych w pkt 1,3 i 4 oraz terenów rolniczych
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winny być wyposażone w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów w ilości
pozwalającej na gromadzenie odpadów poszczególnych rodzajów .

      Pojemniki powinny być usytuowane  w odległości co najmniej 5 m od ściany budynków.
3. Nieruchomości zabudowane stanowiące indywidualne posesje, w tym siedziby

gospodarstw rolnych winne być wyposażone w pojemniki 110 l  lub  1100 l ustawione w
miejscach umożliwiających ich swobodne opróżnianie.

4. Drogi publiczne posiadające urządzone chodniki winne być wyposażone w kosze uliczne
rozstawione w odległości nie większej niż :
- 100m w miejscach intensywnego ruchu pieszego
- 150m w miejscach o średnim natężeniu ruchu pieszego
- 200m w miejscach o niskim natężeniu ruchu pieszego

5. Urządzenia przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych powinny być usytuowane
na terenie o podłożu utwardzonym , posiadać pokrywy zabezpieczające przed
rozwiewaniem odpadów oraz rozprzestrzenianiem się ich woni. Pojemniki powinny być
pomalowane  na odpowiednie kolory stosownie dla rodzaju  gromadzonych odpadów a
mianowicie :

 kolor żółty dla plastiku
 kolor zielony dla szkła
 kolor niebieski dla makulatury

6. W zakresie  gromadzenia odpadów komunalnych  właściciel nieruchomości obowiązany
jest do wyposażenia nieruchomości w odpowiednią ilość typowych pojemników
sprawnych technicznie i estetycznych. Ilość pojemników i wielkość powinna zapewnić
gromadzenie odpadów komunalnych przez okres pomiędzy kolejnymi wywozami.

7. Odpady komunalne powinny być gromadzone wyłącznie w pojemnikach .
8. Do zbierania okresowo zwiększonych ilości odpadów komunalnych, oprócz typowych

pojemników , można używać worków  dostarczonych przez jednostkę wywozową, z którą
właściciel nieruchomości zawarł umowę na wywóz odpadów komunalnych.

9. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywania pojemników w czystości oraz ich
okresowego dezynfekowania. Jednostka wywozowa na zlecenie właściciela
nieruchomości zobowiązana jest do świadczenia usług w zakresie dezynfekowania
pojemników.

10. Odpady stanowiące pozostałości po remoncie i modernizacji lokali np. gruz itp., winny
być wywożone w miejsca wyznaczone przez gminę.

11. Właściciel nieruchomości obowiązany jest  wydzielić miejsce na pojemniki lub kontenery
do gromadzenia odpadów komunalnych na terenach nieruchomości, bądź na terenie
przyległym, w uzgodnieniu z zarządcą terenu.

12. W zakresie gromadzenia odpadów komunalnych ciekłych na nieruchomości, która nie jest
przyłączona do miejskiej sieci kanalizacyjnej ( nie jest wybudowana), właściciel
nieruchomości jest obowiązany do wyposażenia nieruchomości w szczelne zbiorniki
bezodpływowe (szamba), 

Rozdział III

3 . CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW
KOMUNALNYCH LUB NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU

NIERUCHOMOŚCI ORAZ Z TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU
PUBLICZNEGO :

Odpady komunalne z terenów budownictwa wielorodzinnego, obiektów użyteczności
publicznej, zakładów pracy, usuwane są w miarę potrzeb zgłaszanych do podmiotu
wywożącego odpady przez zarządcę nieruchomości.
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a. Z terenu budownictwa jednorodzinnego stałe odpady
komunalne usuwa się co najmniej raz w tygodniu.

b. Kosze uliczne oraz kosze w parkach i innych terenach
użyteczności publicznej opróżnia się co najmniej  2 razy w
tygodniu.

c. W przypadku wybudowania kanalizacji sanitarnej,
właściciel nieruchomości obowiązany jest w ciągu 6
miesięcy od daty oddania jej do eksploatacji, do wykonania
przyłącza i likwidacji szamba .

d. Właściciel nieruchomości nie skanalizowanej jest
zobowiązany do opróżniania zbiorników bezodpływowych
(szamb) z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do
ich przepełnienia i wylewania się zawartości na
powierzchnię terenu.

e. Odpady komunalne należy usuwać wyłącznie na
składowiska odpadów komunalnych,  na wysypisko w
Kleśnie.

f. Odpady komunalne ciekłe należy  usuwać wyłącznie do
punktu zlewnego przy Oczyszczalni Ścieków w Drezdenku
ul. Łąkowa.

g. Właściciele terenów, na których organizowane są imprezy
masowe, zobowiązani są do niezwłocznego usuwania
odpadów komunalnych oraz do doprowadzenia terenu po
zakończeniu imprezy do pierwotnego stanu.

h. Obowiązek dostosowania umów i harmonogramów na
wywóz odpadów komunalnych do zasad wynikających z
niniejszych wymagań spoczywa na właścicielach
nieruchomości i jednostkach wywozowych.

i. Właściciele nieruchomości, usuwający odpady komunalne
bez pośrednictwa jednostki wywozowej, jest obowiązany do
zapewnienia  takiego ich transportu na składowisko
odpadów komunalnych, aby nie powodowało to
zanieczyszczenia powierzchni ziemi (w tym zwłaszcza dróg
i ulic), powietrza, wody, lub nadmiernych  uciążliwości dla
osób trzecich.

Rozdział IV

4.OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZETA DOMOWE, MAJĄCYCH
NA CELU OCHRONĘ PRZED  ZAGROŻENIEM LUB UCIĄŻLIWOŚCIĄ DLA

LUDZI ORAZ PRZED ZANIECZYSZCZENIEM TERENÓW PRZEZNACZONYCH
DO WSPÓLNEGO UŻYTKU :

1. W szczególności do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy :

a) prowadzenie psów na uwięzi; psy agresywne i niebezpieczne dla otoczenia powinny mieć
nałożony kaganiec. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone jedynie w miejscach mało
uczęszczanych przez ludzi i tylko w przypadku, gdy posiadacz ma możliwość sprawowania
bezpiecznej kontroli nad jego zachowaniem,
b) stały skuteczny dozór nad psami i innymi zwierzętami domowymi 
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c)niewprowadzanie psów  i innych zwierząt domowych do obiektów użyteczności publicznej,
z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt , jak lecznice itp.; postanowienie to nie
dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów- przewodników,
d)niewprowadzanie psów i innych  zwierząt domowych na teren placów gier i zabaw,
piaskownic dla dzieci, plaż, kąpielisk .
e) usuwanie zanieczyszczeń pozostawianych przez psy i inne zwierzęta z obiektów i innych
terenów przeznaczonych do wspólnego użytku, a w szczególności na chodnikach, jezdniach,
placach, parkingach, terenach zielonych (zieleńcach, parkach, pasach rozdziału dróg itp.);
postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów- przewodników.
f)niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe.
g) Zwolnienie psów i innych zwierząt domowych od stałego dozoru jest dozwolone wyłącznie
na terenie należycie ogrodzonym, uniemożliwiającym jego opuszczenie.

2. Osoby utrzymujące psy mają obowiązki w zakresie :

1)znakowania i rejestracji psów (wyposażenie psa w obrożę wraz ze znaczkiem
indentyfikacyjnym),
2)opłacania podatku od posiadania psów – określa go corocznie uchwała Rady Miejskiej
Drezdenka,
3)szczepienia ochronnego psów przeciw wściekliźnie – obowiązek ten określa ustawa  o
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz Państwowej
Inspekcji Weterynaryjnej.

Rozdział V

5 UTRZYMANIE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH
WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ, W TYM TAKŻE ZAKAZU ICH

UTRZYMANIA NA OKREŚLONYCH OBSZARACH LUB W POSZCZEGÓLNYCH
NIERUCHOMOŚCIACH:

Wprowadza się zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach: ul. Kościuszki,
Stary Rynek, Warszawska, Marszałkowska, Poniatowskiego, Strażacka, Szkolna, Krakowska,
Nowogrodzka, Plac Wileński
Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej dopuszcza się utrzymywanie
zwierząt gospodarskich, pod warunkiem, że:

a) działalność ta nie będzie sprawiała uciążliwości dla użytkowników
nieruchomości sąsiednich,

b) nie będzie stanowiła zagrożenia epidemiologicznego,
c) nie będzie kolidowała z przepisami ochrony środowiska,
d) nie będzie miała charakteru hodowli przemysłowej. 

Wprowadza się bezwzględny zakaz wypasania zwierząt w parkach, na terenach zieleni
miejskiej.

Rozdział VI

6 WYZNACZENIE OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWEJ
DERATYZACJI I TERMINÓW  JEJ PRZEPROWADZANIA
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1. Zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do przeprowadzania obowiązkowej
deratyzacji.

2. Obowiązkowej deratyzacji podlegają wszystkie obiekty na terenie gminy (budynki
mieszkalne, obiekty użyteczności publicznej, zabudowania gospodarcze, sklepy ,
warsztaty, zakłady , obiekty przemysłowe itp. )

3. Obowiązkową deratyzację  przeprowadza się dwa razy w roku tj. wiosną i jesienią.
4. Terminy i zasady przeprowadzania deratyzacji ogłasza Burmistrz Miasta i Gminy w

porozumieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

Rozdział VII

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Kto nie przestrzega obowiązków w zakresie utrzymania czystości i porządku podlega
karze  grzywny określonej w art.10 ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dziennik Ustaw Nr 132, poz. 622 z 1996
roku z późn. zm)

2. Kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie
wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych
przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i
zwalczania chorób zakaźnych podlega karze grzywny albo karze nagany na podstawie
art.117 kodeksu wykroczeń .

3. Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca publiczne, a w szczególności drogę, ulicę,
plac , ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny albo karze nagany na
podstawie art. 145 kodeksu wykroczeń .

4. Kto nie zachowuje zwykłych nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu
zwierzęcia podlega karze grzywny albo karze nagany na podstawie art.77 kodeksu
wykroczeń .

5. Postępowanie w sprawach o których mowa w pkt 1- 4 , toczy się według przepisów
kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

6. Niezależnie od odpowiedzialności karnej nie stosowanie się do zasad utrzymania
porządku i czystości może rodzić w określonych sytuacjach odpowiedzialność cywilną
lub administracyjną.
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