
Uchwała Nr XV/138/19
Rady Miejskiej Trzcianki

z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 
Trzcianka

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010), po zasięgnięciu 
opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Rada Miejska 
Trzcianki uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 
Trzcianka, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVI/208/16 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 
25 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie gminy Trzcianka (Dz. Urz.Woj.Wlkp. z 2016 r., poz 5221, 
z 2017 r. poz 4555, z 2018 r. poz. 3669).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.
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Załącznik do uchwały Nr XV/138/19
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 30 października 2019 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Trzcianka

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 
Trzcianka, zwany dalej "regulaminem", określa szczegółowe zasady utrzymania 
czystości i porządku na terenie gminy Trzcianka.

1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę świadczącego 
usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 
o których mowa w art. 6c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, lub przedsiębiorcę posiadającego wpis do 
rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Trzcianki 
w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

2) terenie przeznaczonym do użytku publicznego - należy przez to rozumieć: 
place zabaw, parki, skwery, przystanki, dworce, ulice, chodniki itp.;

3) odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady, o których mowa 
w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 701 ze zm.);

4) bioodpadach - rozumie się przez to odpady, o których mowa 
w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 701 ze zm.).

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie 

nieruchomości

§ 2. 1.  Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości 
i porządku na terenie nieruchomości przez wyposażenie nieruchomości 
w opisane w rozdziale 3. regulaminu pojemniki służące do zbierania odpadów 
komunalnych.
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2. Każda nieruchomość, na której wytwarzane są odpady komunalne, jest 
miejscem prowadzenia selektywnego zbierania odpadów w zakresie określonym 
w rozdziale 4 regulaminu.

3. Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest przekazywanie odpadów 
zebranych selektywnie oraz - pozostałych po segregacji – niesegregowanych 
(zmieszanych) odpadów komunalnych przedsiębiorcy, w terminach 
wyznaczonych harmonogramem, jak również utrzymywanie altan 
śmietnikowych lub terenów, na których umieszczone są pojemniki służące do 
zbierania odpadów komunalnych, a także samych pojemników, w odpowiednim 
stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, zgodnie z § 8 ust. 8.

4. Właściciel nieruchomości, na której znajdują się tereny przeznaczone do 
użytku publicznego, ma obowiązek ustawienia na tych terenach pojemników 
służących do gromadzenia odpadów i systematycznego ich opróżniania, 
w sposób nie dopuszczający do ich przepełnienia.

5. Właściciel nieruchomości, udostępniając teren na zorganizowanie 
imprezy masowej, artystyczno - rozrywkowej lub zgromadzenie o charakterze 
publicznym, powinien zobowiązać organizatora do zapewnienia dostatecznej 
liczby pojemników, bądź kontenerów do gromadzenia odpadów, a także 
szaletów przenośnych. Ilość i pojemność urządzeń do gromadzenia odpadów 
należy zapewnić w taki sposób, aby pojemność 100 litrów przypadała na 
100 uczestników imprezy. Pojemniki powinny być rozmieszczone na terenie 
imprezy równomiernie tak, aby dostęp do nich nie był utrudniony.

§ 3. Do obowiązków właściciela nieruchomości należy oczyszczanie części 
nieruchomości służącej do użytku publicznego, tj. chodnika z błota śniegu, lodu 
i innych zanieczyszczeń poprzez odgarnięcie w miejsce nie powodujące 
zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów i podjęcie działań usuwających lub co 
najmniej ograniczających śliskość chodnika. Dopuszcza się gromadzenie błota, 
śniegu, lodu i piasku na skraju chodnika od strony jezdni, z zachowaniem 
możliwości odpływu wody do kanalizacji deszczowej i w sposób nieszkodzący 
istniejącej zieleni.

§ 4. 1.  Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać 
się na terenie nieruchomości pod warunkiem, że powstające nieczystości ciekłe 
odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w sposób 
umożliwiający ich usunięcie, zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminie. W szczególności nieczystości ciekłe takie nie mogą być 
bezpośrednio odprowadzane do kanalizacji deszczowej, zbiorników wodnych 
lub do ziemi.
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2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi 
mogą odbywać się na terenie nieruchomości pod warunkiem, że prace związane 
z naprawą pojazdów nie są uciążliwe dla mieszkańców tej nieruchomości 
i sąsiednich nieruchomości oraz nie będą powodowały zanieczyszczenia 
środowiska gruntowo-wodnego, a sposób postępowania z powstającymi 
odpadami będzie zgodny z przepisami odrębnymi.

§ 5. Biorąc pod uwagę zasady utrzymania czystości i porządku na terenie 
gminy, zabrania się wyrzucania odpadów komunalnych pochodzących 
z gospodarstw domowych oraz z działalności handlowej, produkcyjnej 
i usługowej do koszy ulicznych.

Rozdział 3.

Rodzaj i minimalna pojemność pojemników lub worków, 
przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie 
nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego  
oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników 
i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym 
i technicznym

§ 6. 1.  Do selektywnego zbierania odpadów należy stosować pojemniki 
lub worki o następujących ujednoliconych parametrach:

1) pojemniki lub worki w kolorze żółtym, oznaczone napisem "Metale 
i tworzywa sztuczne" - na odpady metali, w tym odpady opakowaniowe 
z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe                     
z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe;

2) pojemniki lub worki w kolorze zielonym, oznaczone napisem "Szkło" - na 
odpady szkła białego i kolorowego;

3) pojemniki w kolorze brązowym, oznaczone napisem "Bio" - na bioodpady;

4) pojemniki lub worki w kolorze niebieskim, oznaczone napisem "Papier" - na 
odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady 
opakowaniowe z tektury;

5) pojemniki czarne lub szare, oznaczone napisem "Zmieszane" - na 
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, których nie można 
odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych.

2. Dopuszcza się stosowanie do zbiórki butelek typu PET pojemników 
ażurowych, oznaczonych napisem „Butelki PET”.
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3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia 
nieruchomości w zamknięte pojemniki z tworzywa sztucznego, wyposażone 
w kółka jezdne, spełniające wymagania polskich norm, powinny być kompletne 
i zdatne do użytkowania, przystosowane do urządzeń załadowczych pojazdów, 
przeznaczone do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 
komunalnych oraz do zbiórki odpadów selektywnych.

4. W przypadku stosowania worków do selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych, tj. papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych w zabudowie 
jednorodzinnej pkt 3 nie ma zastosowania.

5. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych powinny mieć 
możliwość zamontowania przez przedsiębiorcę chipu, pozwalającego na 
automatyczne odnotowywanie faktu odbioru odpadów w prowadzonym przez 
przedsiębiorcę systemie ewidencji, powiązanym z systemem identyfikacji 
pojemników (RFID), umożliwiającym identyfikację wytwórcy odpadów jedynie 
przez gminę Trzcianka, w ramach prowadzonego systemu elektronicznego.

6. Ustala się że minimalna pojemność pojemników do zbierania odpadów 
komunalnych na terenie nieruchomości, dróg publicznych,  a także terenów 
przeznaczonych do użytku publicznego wynosi:

1) kosze uliczne - od 20 l do 70 l;

2) pojemniki na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne -  120 l;

3) pojemniki lub worki oznaczone różnymi kolorami oraz odpowiednimi 
napisami w stosunku do każdego rodzaju odpadu selektywnie zbieranego - 
120 l;

4) kontenery - 3,5m3;

5) pojemniki pół-podziemne - 3m3;

6) pojemniki ażurowe do zbiórki butelek typu PET - 1,5 m3;

7) pojemniki typu „dzwon” do zbiórki szkła - 1,5 m3.

§ 7. 1.  Właściciele nieruchomości zamieszkałych, ustalając pojemność 
pojemnika do zbiórki odpadów komunalnych, uwzględniają normę 30 l na 
mieszkańca, przy częstotliwości odbioru odpadów raz na dwa tygodnie, jednak 
co najmniej jeden pojemnik o pojemności nie mniejszej niż 120 l na każdą 
nieruchomość.
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2. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, ustalając pojemność 
pojemnika do zbiórki odpadów komunalnych, uwzględniają wymienione poniżej 
minimalne normatywy dostosowane do dwutygodniowego cyklu odbioru:

1) dla szkół wszelkiego typu, żłobków, przedszkoli i klubów malucha - 5 l na 
każdą osobę, w tym dziecko, ucznia i pracownika;

2) dla lokali handlowych - 10 l na każde 10 m2 pow. całkowitej, jednak co 
najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na lokal;

3) dla lokali gastronomicznych - 3 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy 
to także miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, 
jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na lokal;

4) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych, produkcyjnych, pomieszczeń 
biurowych i socjalnych - pojemnik o pojemności 120 l na 10 pracowników;

5) dla szpitali, internatów, domów opieki, hoteli, pensjonatów, ośrodków 
szkolno - wychowawczych, plebanii, domów zakonnych itp. - 10 l na jedno 
łóżko;

6) dla ogrodów działkowych - 10 l na każdą działkę w okresie od 1 kwietnia do 
31 października każdego roku, a w pozostałym okresie - 2 l na każdą działkę;

7) dla domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na 
cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywanych przez część roku -  
nie mniej niż 120 l na każdą działkę; w przypadku domków letniskowych 
zamieszkałych przez cały rok obowiązują przepisy § 7 ust. 1;

8) dla przystanków autobusowych, dworców autobusowych i kolejowych, 
kąpielisk i miejsc przeznaczonych do kąpieli, parków, skwerów, placów 
zabaw, parkingów, dróg publicznych  i wewnętrznych - co najmniej 1 kosz 
uliczny na każde 500 m2 powierzchni;

9) dla budynków użyteczności publicznej, tj. urzędy, banki, przychodnie, itp. - 
pojemnik o pojemności 120 l na 10 pracowników;

10) dla cmentarzy - co najmniej 2 l na 1 miejsce pochówku;

11) dla targowisk - co najmniej 30 l na 10 m2 powierzchni targowej;

12) dla pozostałych - w zależności od potrzeb, jednak nie mniej niż jeden 
pojemnik o pojemności 120 l.
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§ 8. 1.  Łączna pojemność pojemników na niesegregowane (zmieszane) 
odpady komunalne i odpady selektywnie zebrane, nie może być mniejsza niż 
wynikająca z § 7.

2. Dopuszcza się możliwość łącznego przeliczania pojemności, o których 
mowa w § 7 ust. 2 dla kilku właścicieli nieruchomości niezamieszkałych  lub 
nieruchomości w części niezamieszkałych pod warunkiem przestrzegania 
normatywnych minimalnych wielkości pojemników.

3. Właściciele nieruchomości, zobowiązani są dostosować pojemność 
pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych do 
swych indywidualnych potrzeb, uwzględniając minimalne wielkości, o których 
mowa w § 7.

4. W przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia 
czystości, właściciel nieruchomości zobowiązany jest również do ustawienia na 
zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika na odpady.

5. W zabudowie wielorodzinnej dopuszcza się zbiórkę odpadów 
komunalnych w pojemnikach pół-podziemnych, po uprzednim uzgodnieniu 
z odbiorcą odpadów możliwości w zakresie ich opróżniania.

6. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych jest zobowiązany umożliwić właścicielom 
nieruchomości zakup pojemników lub worków do zbierania odpadów 
komunalnych.

7. Kosze uliczne na drogach publicznych oraz drogach wewnętrznych na 
obszarze zabudowanym powinny być zlokalizowane po obu stronach drogi oraz 
w rejonie skrzyżowań, szczególnie w sąsiedztwie przejść dla pieszych.

8. Ustala się standardy utrzymania pojemników i miejsc gromadzenia 
odpadów przed  ich odbiorem przez przedsiębiorcę w odpowiednim stanie 
sanitarnym, porządkowym i technicznym:

1) właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki w stanie 
czystości zarówno zewnętrznej jak i wewnętrznej;

2) pojemnik nie może być uszkodzony lub np. pozbawiony pokrywy, pęknięty, 
dziurawy itp.;

3) miejsca gromadzenia odpadów należy utrzymywać w stanie czystości 
poprzez ich bieżące sprzątanie;

Id: 51ADE1B9-9F10-4B52-B5E4-FECD84CB1B2B. Podpisany Strona 6



4) odpady nie mogą znajdować się poza pojemnikami lub workami,                        
a podłoże nie powinno być zanieczyszczone odpadami  i wyciekami 
z pojemników.

9. Ustala się warunki rozmieszczania pojemników i worków:

1) właściciel nieruchomości zobowiązany jest zapewnić łatwy, bezpieczny oraz 
bezkolizyjny dostęp przedsiębiorcy do altany śmietnikowej, pojemników lub 
worków, a odpady winny być zgromadzone, w miarę możliwości, przy 
granicy nieruchomości lub w obrębie nieruchomości w miejscu publicznie 
dostępnym;

2) pojemniki i worki powinny być udostępniane, jedynie w dniu wywozu 
odpadów, zgodnie z obowiązującym harmonogramem odbioru odpadów 
komunalnych.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości 
ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku 

publicznego

§ 9. 1.  Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenów 
nieruchomości zamieszkałych ustala się tak, aby nie dopuścić do przepełnienia 
pojemników, w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości 
i porządku na nieruchomości, jednak nie rzadziej niż:

1) z obszarów zabudowy jednorodzinnej:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - raz na dwa tygodnie,

b) papier, metal i tworzywa sztuczne -  raz w miesiącu,

c) szkło - raz na kwartał,

d) bioodpady: w okresie od 1 kwietnia do 31 października każdego roku – raz 
na dwa tygodnie, a w okresie od 1 listopada do 31 marca każdego roku - 
raz w miesiącu;

2) z obszarów zabudowy wielorodzinnej:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - w okresie od 1 kwietnia 
do 31 października każdego roku - raz na tydzień, a w okresie od 
1 listopada do 31 marca każdego roku - raz na dwa tygodnie,

b) papier, metal i tworzywa sztuczne - raz na dwa tygodnie,

Id: 51ADE1B9-9F10-4B52-B5E4-FECD84CB1B2B. Podpisany Strona 7



c) szkło - raz na kwartał,

d) bioodpady: w okresie od 1 kwietnia do 31 października każdego roku – raz 
w tygodniu, a w okresie od 1 listopada do 31 marca każdego roku - raz 
w miesiącu;

3) w przypadku pojemników ażurowych do zbiórki butelek PET - raz 
w miesiącu.

2. Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenów 
przeznaczonych do użytku publicznego ustala się nie rzadziej niż:

1) dwa razy w tygodniu - w przypadku opróżniania pojemników i koszy 
ulicznych z parków, przystanków, dworców i cmentarzy;

2) co dwa tygodnie - w przypadku przystanków na terenach wiejskich.

3. W przypadku nieruchomości, na których organizowane są imprezy 
masowe, imprezy artystyczno-rozrywkowe lub zgromadzenia o charakterze 
publicznym, wprowadza się obowiązek niezwłocznego usuwania odpadów 
z terenu nieruchomości po zakończeniu imprezy.

4. Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenów 
nieruchomości niezamieszkałych ustala się tak, aby nie dopuścić do 
przepełnienia pojemników, w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie 
czystości i porządku na nieruchomości, jednak nie rzadziej niż:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz bioodpady – w okresie 
od 1 kwietnia do 31 października każdego roku – raz na dwa tygodnie, a w 
okresie od 1 listopada do 31 marca każdego roku - raz w miesiącu;

2) papier, metal i tworzywa sztuczne – raz w miesiącu.

3) szkło - raz na kwartał.

5. Ustala się następującą minimalną częstotliwość pozbywanie się odpadów 
komunalnych z terenu Rodzinnych Ogrodów Działkowych, domków 
letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno 
– wypoczynkowe jedynie przez część roku:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - w okresie od 1 kwietnia 
do 31 października każdego roku – raz na dwa tygodnie, a w okresie od 
1 listopada do 31 marca każdego roku - raz w miesiącu;

2) papier, metal i tworzywa sztuczne - jeden raz w miesiącu;
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3) szkło - raz na kwartał;

4) bioodpady - w okresie od 1 kwietnia do 31 października każdego roku – raz 
na dwa tygodnie, a w okresie od 1 listopada do 31 marca każdego roku - raz 
w miesiącu.

6. Właściciele nieruchomości, na terenach których znajdują się Rodzinne 
Ogrody Działkowe, domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane 
na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część 
roku, zobowiązani są do:

1) wyposażenia nieruchomości w odpowiednią liczbę pojemników do 
gromadzenia odpadów zgodnie z § 7;

2) opróżniania pojemników z minimalną częstotliwością, o której mowa  
w ust.5 .

7. Właściciele nieruchomości, na której prowadzona jest działalność 
handlowa, usługowa, gastronomiczna lub inna działalność gospodarcza, 
zobowiązani są do:

1) wyposażenia nieruchomości w odpowiednią liczbę koszy, pojemników lub 
kontenerów do gromadzenia odpadów;

2) bieżącego usuwania odpadów z terenu nieruchomości, w szczególności 
niezwłocznie po zakończeniu działalności w danym dniu;

3) skutecznego zapobiegania zanieczyszczaniu terenów przyległych odpadami 
powstającymi w wyniku funkcjonowania działalności gospodarczej.

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

1) papieru;

2) metali, tworzyw sztucznych, odpadów opakowaniowych 
wielomateriałowych;

3) szkła;

4) bioodpadów;

5) przeterminowanych leków;

6) chemikali i opakowań po chemikaliach;
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7) zużytych baterii i akumulatorów;

8) odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych 
w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów 
leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu substancji we krwi, 
w szczególności igieł i strzykawek;

9) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

10) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;

11) zużytych opon;

12) odpadów budowlanych i rozbiórkowych;

13) odpadów niebezpiecznych;

14) odpadów tekstyliów i odzieży.

2. Odpady, wymienione w ust.1, są zbierane i odbierane w sposób opisany 
w regulaminie gwarantujący ich niezmieszanie z innymi rodzajami odpadów 
zbieranych selektywnie.

3. System selektywnego zbierania odpadów w miejscu ich wytworzenia 
dotyczy odpadów wymienionych w ust.1 pkt 1-4.

4. Selektywnie zebrane odpady, o których mowa w ust. 1 pkt 5-14, należy 
przekazywać bezpośrednio do miejsc ich zbierania zgodnie z zasadami 
określonymi w regulaminie.

5. Odpady, których rodzaj materiału na to pozwala, należy trwale zgnieść 
przed włożeniem do pojemnika lub worka.

§ 11. 1.  Prowadzenie selektywnego zbierania bioodpadów jest 
obowiązkowe we wszystkich rodzajach zabudowy przy czym:

1) właściciele nieruchomości powinni korzystać z przydomowego 
kompostownika;

2) posiadacze działek na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych powinni 
korzystać z kompostowników usytuowanych na terenie tych działek;

3) w przypadku braku możliwości kompostowania bioodpadów na miejscu 
przez właściciela nieruchomości powinny być one zbierane w pojemnikach 
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do tego celu przeznaczonych lub oddawane do punktu selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych.

2. Gromadzone na kompostownikach bioodpady należy zbierać zgodnie 
z zachowaniem sztuki ogrodniczej w sposób nie powodujący uciążliwości dla 
środowiska oraz dla nieruchomości sąsiednich (nieprzyjemny zapach, siedliska 
owadów i gryzoni).

3. W przypadku posiadania przydomowego kompostownika zwalnia się 
właścicieli nieruchomości w całości z posiadania pojemników na te odpady.

§ 12. Zużyte baterie i akumulatory należy wydzielić ze strumienia odpadów 
komunalnych i umieszczać w pojemnikach przeznaczonych do odbioru tego 
typu odpadów  znajdujących się m.in w placówkach oświaty, świetlicach 
wiejskich, punktach handlowych lub przekazać do punktu selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych.

§ 13. Przeterminowane leki należy wydzielić ze strumienia odpadów 
komunalnych i umieszczać w pojemnikach przeznaczonych do odbioru tego 
typu odpadów, które znajdują się we wszystkich aptekach na terenie gminy lub 
przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

§ 14. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy wydzielić ze 
strumienia odpadów komunalnych oraz wystawić przed nieruchomość w dniu 
mobilnej zbiórki odpadów lub dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki 
odpadowy komunalnych.

§ 15. Meble i inne odpady wielkogabarytowe należy wydzielić ze 
strumienia odpadów komunalnych oraz wystawić przed nieruchomość w dniu 
mobilnej zbiórki odpadów lub dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych.

§ 16. Odpady zbierane w sposób selektywny na nieruchomościach  
wymienione w § 10 ust. 1 pkt 5-14, mieszkańcy przekazują na bieżąco do 
punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

§ 17. 1.  W zabudowie jednorodzinnej odpady komunalne zbierane są 
w sposób selektywny w systemie u źródła i należy gromadzić je w pojemnikach 
wyposażonych w worki lub workach oznaczonych odpowiednimi kolorami oraz 
napisami, w stosunku do każdego rodzaju odpadu zbieranego selektywnie 
zgodnie z § 6 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Selektywna zbiórka odpadów w systemie workowym w zabudowie 
jednorodzinnej nie dotyczy bioodpadów.
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3. Bioodpady należy umieszczać bezpośrednio w pojemniku oznaczonym  
odpowiednim kolorem oraz napisem zgodnie z § 6 ust. 1.

4. Wprowadza się bezwzględny zakaz umieszczania worków w pojemniku 
na bioodpady.

5. W zabudowie wielorodzinnej ustala się selektywną zbiórkę odpadów 
w systemie pojemnikowym - odpady komunalne zbierane w sposób selektywny 
należy gromadzić w pojemnikach oznaczonych odpowiednimi kolorami oraz 
napisami, w stosunku do każdego rodzaju odpadu zbieranego selektywnie 
zgodnie z § 6 ust. 1.

6. Worki i pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów, muszą 
posiadać oznaczenia określające rodzaj gromadzonych odpadów.

7. W przypadku, gdy odpady komunalne, które należy zbierać selektywnie 
w sposób, określony w § 6 ust. 1, zostaną umieszczone w pojemniku na odpady 
zmieszane lub odpady zmieszane zostaną umieszczone w workach lub 
pojemnikach do zbiórki selektywnej, uznaje się wówczas, iż na danej 
nieruchomości nie jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów. W takim 
przypadku zastosowanie mają przepisy art.6k ust. 3 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r., 
poz.1454 ze zm.).

8. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne mogą być gromadzone 
jedynie w zamkniętych i szczelnych pojemnikach z tworzywa sztucznego 
wyłącznie do tego celu przeznaczonych.

9. Wprowadza się zakaz gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) 
odpadów komunalnych w workach poza pojemnikami.

10. Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego 
zbierania i odbierania odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (PSZOK) oraz dla mobilnej zbiórki odpadów :

1) rodzaje odpadów powstających w gospodarstwach domowych odbierane 
w PSZOK:

a) papier, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe 
wielomateriałowe, szkło, bioodpady,

b) odpady niebezpieczne,

c) przeterminowane leki i chemikalia,
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d) odpady niekwalifikujące 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,

e) zużyte baterie i akumulatory,

f) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

g) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

h) zużyte opony – w limitowanej ilości 8 szt. na gospodarstwo domowe 
w każdym roku kalendarzowym,

i) odpady budowlane i rozbiórkowe – w limitowanej ilości 200 kg na 
gospodarstwo domowe w każdy roku kalendarzowym,

j) odpady tekstyliów i odzieży;

2) PSZOK nie przyjmuje odpadów:

a) odpadów, z których wyciekają płyny i inne substancje,

b) odpadów silnie toksycznych,

c) odpadów zawierających azbest, eternit,

d) padłych zwierząt,

e) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,

f) opon z działalności gospodarczej, tj. opon z pojazdów ciężarowych 
i maszyn rolniczych,

g) folii z działalności rolniczej;

3) mobilna zbiórka odpadów powstających w gospodarstwach domowych 
odbywa się w następujący sposób:

a) w terminach wyznaczonych w harmonogramie przez przedsiębiorcę co 
najmniej 1 raz w roku,

b) poprzez odbieranie zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego, 
mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
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c) wyselekcjonowane odpady, o których mowa w pkt. b, muszą być 
wystawione, w terminie przewidzianym w harmonogramie, przed wejściem 
na teren nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej lub na miejsce 
wyznaczone przez zarządcę w zabudowie wielorodzinnej. Wystawienie 
odpadów dozwolone jest wyłącznie w dniu przeprowadzenia mobilnej 
zbiórki odpadów.

11. Wykaz punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz 
harmonogram odbioru odpadów, umieszcza się na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego Trzcianki w zakładce BIP, gospodarka odpadami.

§ 18. Ustala się częstotliwość i sposoby pozbywania się nieczystości 
ciekłych:

1) właściciele nieruchomości oraz administratorzy terenów przeznaczonych do 
użytku publicznego zobowiązani są do odprowadzania nieczystości ciekłych 
do kanalizacji lub, w przypadku braku sieci kanalizacyjnej, do szczelnego 
zbiornika bezodpływowego, bądź do przydomowej oczyszczalni ścieków;

2) częstotliwość usuwania nieczystości ciekłych ze zbiorników 
bezodpływowych ustala się tak, aby nie doprowadzić do ich przepełnienia, 
gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości. 
Nieczystości ciekłe powinna usuwać firma asenizacyjna posiadająca 
zezwolenie na ich wywóz do stacji zlewnych;

3) częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni 
przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji. Opróżnianie tych 
zbiorników należy prowadzić analogicznie, jak to ma miejsce w przypadku 
zbiorników bezodpływowych. Przydomowe osady należy traktować jak 
nieczystości ciekłe, które powinna usuwać firma asenizacyjna posiadająca 
zezwolenie na ich wywóz do stacji zlewnych.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 19. 1.  W Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami przyjęto 
następujące cele do realizacji:

1) zmniejszenie ilości powstających odpadów;

2) zwiększanie świadomości społeczeństwa na temat właściwego 
gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym odpadami żywności 
i innymi odpadami ulegającymi biodegradacji;
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3) zmniejszenie udziału niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 
komunalnych w całym strumieniu zbieranych odpadów (zwiększenie udziału 
odpadów zbieranych selektywnie);

4) wyeliminowanie praktyk nielegalnego składowania odpadów;

5) zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie 
kompleksowych i racjonalnych metod gospodarowania odpadami.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę 

przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed 
zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 20. 1.  Właściciele i posiadacze psów i innych zwierząt domowych są 
zobowiązani do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w tym 
szczególnie nie pozostawiania ich bez dozoru.

2. Zakazuje się pozostawiania psa w taki sposób, że zagraża on otoczeniu.

3. Na tereny przeznaczone do użytku wspólnego psy mogą być 
wyprowadzane tylko na smyczy, a psy rasy uznawanej za agresywną - również 
w kagańcu. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone:

1) w miejscach mało uczęszczanych pod warunkiem, że pies ma kaganiec, 
a jego opiekun ma możliwość sprawowania bezpośredniej nad nim kontroli, 
z wyłączeniem psów starych lub chorych;

2) w przypadku, gdy pies jest bez kagańca - na terenie nieruchomości należycie 
ogrodzonej, w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa 
i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką, 
o której mowa w ust. 4.

4. Właściciel nieruchomości, po której pies porusza się swobodnie, 
zobowiązany jest zabezpieczyć nieruchomość w taki sposób, aby zapobiec 
możliwości wydostania się psa poza jej granice oraz umieścić w widocznym 
miejscu, wykonaną z trwałego materiału, tabliczkę ostrzegawczą z napisem 
"UWAGA PIES" lub o podobnej treści.

5. Psy przebywające w miejscach publicznych bez opieki i nadzoru, będą 
z tych miejsc usuwane i przewożone do schroniska, zgodnie z odrębną uchwałą 
Rady Miejskiej Trzcianki.

§ 21. 1.  Właściciele psów i innych zwierząt domowych są zobowiązani:
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1) do niezwłocznego usunięcia spowodowanych przez nie zanieczyszczeń;

2) zbierać odchody do pakietów sanitarnych lub innych opakowań i umieszczać 
je w koszach ulicznych lub pojemnikach na odpady komunalne zmieszane.

2. Obowiązek określony, w ust. 1, nie dotyczy osób niewidomych 
korzystających z psów przewodników.

Rozdział 7.
Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach 

wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 22. 1.  Wprowadza się całkowity zakaz chowu i hodowli zwierząt 
gospodarskich na terenie miasta Trzcianki w zwartej zabudowie, zgodnie 
z załącznikiem graficznym do Regulaminu, z zastrzeżeniem ust. 2, 3.

2. Umożliwia się chów i hodowlę zwierząt na obszarze miasta Trzcianki na 
terenach peryferyjnych, zgodnie z załącznikiem, o którym mowa w ust. 1, jeżeli 
nie narusza to przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz 
w przypadku istniejących gospodarstw rolnych.

3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy zwierząt gospodarskich, 
utrzymywanych jedynie dla potrzeb własnego gospodarstwa domowego, tj. 
drobnego inwentarza (drób, króliki) w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej 
pod warunkiem:

1) gromadzenia i usuwania powstających, w związku z hodowlą, odpadów 
i nieczystości w sposób zgodny z przepisami odrębnymi, w tym zwłaszcza 
nie powodowanie zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód 
powierzchniowych i podziemnych;

2) zabezpieczenia nieruchomości przed możliwością jej opuszczenia przez 
zwierzęta gospodarskie;

3) uprzątania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta gospodarskie 
oraz sprzęt i pojazdy wykorzystywane do obsługi tych zwierząt;

4) przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych.
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Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej 

przeprowadzania

§ 23. 1.  Obowiązkowej deratyzacji podlegają wszystkie nieruchomości na 
terenie gminy Trzcianka, w tym szczególnie budynki mieszkalne, obiekty 
spożywcze, obiekty użyteczności publicznej a także miejsca gromadzenia 
odpadów i sieci kanalizacyjne.

2. Ustala się obowiązek przeprowadzania powszechnych akcji deratyzacji, 
przynajmniej raz w roku, w terminie od 1 kwietnia do 30 kwietnia lub od 
1 września do 30 września każdego roku.

3. W przypadku zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, budynków 
użyteczności publicznej oraz lokali produkcyjnych i usługowych obowiązek, 
o którym mowa w ust. 1, może być realizowany w miarę potrzeby.

§ 24. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie 
sanitarne, obszary oraz terminy obowiązkowej deratyzacji zostaną podane, do 
publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez obwieszczenie.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 25. Każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek umożliwienia wstępu 
na teren nieruchomości pracownikom samorządowym upoważnionym przez 
Burmistrza Trzcianki i funkcjonariuszom Straży Miejskiej, w celu 
przeprowadzenia kontroli wykonania niniejszego regulaminu.
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