UCHWAŁA NR X/33/2013
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN KRAJNY W ZŁOTOWIE
z dnia 22 kwietnia 2013 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w części dotyczącej gospodarki odpadami
komunalnymi, obowiązującego na terenie Związku Gmin Krajny
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art 69 ust. 3, art. 40 ust. 1 w związku z art. 64 ust. 3 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 4 ust. 1. i ust. 2 pkt
1a, ust. 2, 3, 5 w związku z art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z dnia 11 kwietnia 2012r. poz. 391 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1. lit. l) oraz § 6 ust. 1 lit. j) i § 14
ust. 2 pkt 13) lit. g) Statutu Związku Gmin Krajny (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013r., poz. 3094), Zgromadzenie
Związku Gmin Krajny uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i porządku w części dotyczącej gospodarki odpadami
komunalnymi, obowiązującego na terenie gmin zrzeszonych w Związku Gmin Krajny, w brzmieniu jak
w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Tracą moc uchwały rad gmin uczestników Związku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
i porządku, w zakresie regulowanym niniejszą uchwałą.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Krajny.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.
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Uzasadnienie
do uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w części dotyczącej gospodarki
odpadami komunalnymi, obowiązującego na terenie Związku Gmin Krajny
W związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.
U. z 11 kwietnia 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) na Rady Gmin został nałożony obowiązek uchwalenia
regulaminów utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Regulamin ten musi zawierać m.in. regulacje
w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, powstającymi na terenie gminy.
Zgodnie z § 14. ust. 2 pkt 13) lit. a) Statutu Związku Gmin Krajny do wyłącznych właściwości Zgromadzenia
Związku należy podejmowanie stosownych uchwał, których obowiązek podjęcia bądź możliwość podjęcia
wynika z obowiązujących przepisów, ze szczególnym uwzględnieniem takich uchwał jak m. in. uchwała
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku.
Na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) realizowane w ramach Związku kompetencje Rady Gminy w odniesieniu do zadań zleconych
Związkowi, należy do kompetencji Zgromadzenia Związku.
Zgodnie ze statutem Związek nie posiada kompetencji w zakresie pozostałych przewidzianych w/w ustawą
zagadnień (zawartość zbiorników bezodpływowych, utrzymywanie zwierząt domowych, deratyzacja).
Biorąc powyższe po uwagę, przyjęto jako właściwe uchwalenie przez Zgromadzenie Związku regulaminu
utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi i uchylenie w tym zakresie
regulaminów obowiązujących dotychczas na terenie poszczególnych gmin. Tym samym na terenie gmin nadal
będą obowiązywały dotychczasowe zapisy regulaminu w zakresie wykraczającym poza uprawnienia Związku
(zawartość zbiorników bezodpływowych, utrzymywanie zwierząt domowych, deratyzacja) oraz regulamin
uchwalony niniejszą uchwałą w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
W związku z powyższym, podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Zgromadzenia
Ireneusz Baran
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Załącznik do Uchwały Nr X/33/2013
Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie
z dnia 22 kwietnia 2013 r.
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE ZWIĄZKU GMIN KRAJNY
(CZĘŚĆ DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI)
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Gmin Krajny,
w szczególności dotyczące:
1. Wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:
1) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru,
tworzywa sztucznego i szkła;
2) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w tym
odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, a także odpadów zielonych z ogrodów i parków;
3) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania powstających w gospodarstwach domowych: opakowań
wielomateriałowych, przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, metali, odpadów
budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon;
4) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku
publicznego;
5) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;
2. wymagań dotyczących urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, tj. rodzaju
i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie
nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania pojemników i ich utrzymania
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:
1) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach;
2) liczby osób korzystających z tych pojemników;
3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz z terenów
przeznaczonych do użytku publicznego;
4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.
§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
a) bioodpadach - należy przez to rozumieć odpady w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o odpadach, tj. ulegające
biodegradacji odpady z ogrodów i parków, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, zakładów
zbiorowego żywienia, jednostek handlu detalicznego, a także porównywalne odpady z zakładów produkujących
lub wprowadzających do obrotu żywność;
b) gniazdach selektywnej zbiórki odpadów – należy przez to rozumieć miejsca usytuowania pojemników
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, tj. do selektywnego zbierania: papieru, szkła
i tworzyw sztucznych;
c) harmonogramie - należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Związku
Gmin Krajny dostarczany właścicielom nieruchomości oraz uwzględniający zapisy Regulaminu utrzymania
czystości i porządku w Związku Gmin Krajny dotyczące minimalnej częstotliwości odbioru odpadów zależnej
od rodzaju odpadów, miejsca ich wytwarzania oraz wytwórcy;
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d) imprezie masowej – należy przez to rozumieć imprezę masową w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20
marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. Nr 62 poz. 504);
e) nieruchomości niezamieszkałej – należy przez to rozumieć nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne, a więc obiekty i tereny przeznaczone pod działalność gospodarczą, działalność
handlową i usługową, obiekty użyteczności publicznej, a także: ogródki działkowe, cmentarze, parki, place,
zieleńce;
f) niesegregowanych odpadach komunalnych – należy przez to rozumieć odpady komunalne zmieszane, niezebrane
w sposób selektywny;
g) odpadach komunalnych – należy przez to rozumieć odpady komunalne w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy
o odpadach, tj. odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych
z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców
odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających
w gospodarstwach domowych; zmieszane odpady komunalne pozostają zmieszanymi odpadami komunalnymi,
nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich
właściwości;
h) odpadach niebezpiecznych – należy przez to rozumieć odpady niebezpieczne w rozumieniu art. 3 ust. 4 ustawy
o odpadach, tj. oznaczają odpady wykazujące co najmniej jedną spośród właściwości niebezpiecznych;
i) odpadach opakowaniowych - rozumie się przez to odpady opakowaniowe w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy
z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63 poz. 638 z późn. zm.), tj.
wszystkie opakowania, w tym opakowania wielokrotnego użytku wycofane z ponownego użycia, stanowiące
odpady w rozumieniu przepisów o odpadach, z wyjątkiem odpadów powstających w procesie produkcji
opakowań;
j) odpadach ulegających biodegradacji – należy przez to rozumieć odpady ulegające biodegradacji w rozumieniu
art. 3 ust. 1 pkt 10 ustawy o odpadach, tj. odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy
udziale mikroorganizmów;
k) odpadach wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć odpady, które ze względu na swoją wielkość nie
mieszczą się w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych;
l) odpadach wielomateriałowych - rozumie się przez to opakowanie wykonane co najmniej z dwóch różnych
materiałów, tak że nie można ich rozdzielić w sposób ręczny lub przy zastosowaniu prostych metod
mechanicznych;
m) odpadach z remontów – należy przez to rozumieć frakcje odpadów powstających w wyniku remontów
w gospodarstwach domowych;
n) odpadach zielonych – należy przez ro rozumieć odpady w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy o odpadach, tj.
odpady komunalne stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków
i cmentarzy, a także z targowisk, z wyłączeniem odpadów z czyszczenia ulic i placów;
o) punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - należy to rozumieć w znaczeniu art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy,
z tym że punkty takie mogą być stacjonarne i mobilne, punktem mobilnym jest także samochód, odbierający
wyselekcjonowane odpady sprzed domów;
p) Przedsiębiorcy - rozumie się przez to podmiot posiadający wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzący na terenie Związku odbiór
odpadów komunalnych;
q) selektywnym zbieraniu odpadów komunalnych – rozumie się przez to w znaczeniu art. 3 ust. 1 pkt 24 ustawy
o odpadach, tj. zbieranie, w ramach którego dany strumień odpadów, w celu ułatwienia specyficznego
przetwarzania, obejmuje jedynie odpady charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takimi samymi
cechami;
r) składowisku odpadów – należy przez to rozumieć składowisko odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 25
ustawy o odpadach, tj obiekt budowlany przeznaczony do składowania odpadów;
s) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 11 kwietnia 2012 r. poz. 391 ze zm.);
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t) ustawie o odpadach – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. 2013 nr
0 poz. 21);
u) właścicielach nieruchomości – należy przez to rozumieć właścicieli nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust.1 pkt.
4 ustawy, tj. rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki
organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające
nieruchomością;
v) Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami – należy przez to rozumieć Plan Gospodarki Odpadami dla
Województwa Wielkopolskiego;
w) workowym systemie segregacji – należy przez to rozumieć system segregacji odpadów opakowaniowych
i makulatury za pomocą worków prowadzony na terenie Związku przez podmioty uprawnione;
x) zabudowie jednorodzinnej – należy przez to rozumieć budynki wolnostojące z jednym wejściem, a także domy
bliźniacze, szeregowe lub grupowe, w których każde mieszkanie ma swoje własne wejście z poziomu gruntu;
y) zabudowa śródmiejska – należy przez to rozumieć zabudowę zlokalizowaną w centrum miasta, charakteryzującą
się wysoką intensywnością zabudowy;
z) zabudowie wielorodzinnej – należy przez to rozumieć zabudowę budynkami wielomieszkaniowymi
i wielolokalowymi;
aa) zabudowa zagrodowa - należy przez to rozumieć w szczególności budynki mieszkalne, budynki gospodarcze
lub inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach
leśnych;
ab) zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - należy przez to rozumieć odpady powstałe ze sprzętu
wymienionego w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym (Dz. U. Nr 180 poz. 1495 z późn. zm.), pochodzące z gospodarstw domowych, a także z innych
źródeł, o ile ze względu na charakter i ilość są podobne do odpadów o charakterze zużytego sprzętu
pochodzących z gospodarstw domowych;
ac) Związku – należy przez to rozumieć Związek Gmin Krajny z siedzibą w Złotowie, którego członkami są: gmina
miasto Złotów, gmina Lipka, gmina Łobżenica, gmina Tarnówka, gmina Zakrzewo i gmina Złotów.
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 3. 1. Obowiązki właścicieli nieruchomości.
Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:
1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki służące do zbierania odpadów komunalnych dostarczanych
przez Przedsiębiorcę;
2) selektywne zbieranie następujących rodzajów odpadów:
a) przeterminowanych leków i chemikaliów,
b) odpadów wielomateriałowych,
c) zużytych baterii i akumulatorów,
d) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
e) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
f) odpadów budowlanych i remontowych,
g) zużytych opon,
h) odpadów zielonych,
i) papieru i tektury,
j) szkła,
k) tworzywa sztucznego,
l) metali
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i przekazywanie ich przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne, w sposób opisany
w niniejszym Regulaminie;
3) zbieranie odpadów nie podlegających selekcji do pojemników o wielkości i liczbie uzależnionej od liczby
mieszkańców nieruchomości w sposób opisany w Regulaminie;
4) przekazywanie odpadów zbieranych selektywnie i pozostałych zmieszanych przedsiębiorcy w terminach
wyznaczonych harmonogramem dostarczanym właścicielom nieruchomości;
5) zagwarantowanie bezkolizyjnego dojazdu do wyznaczonego punktu zbierania odpadów;
6) utrzymywanie w czystości miejsc do gromadzenia odpadów komunalnych i jego najbliższego otoczenia;
7) uprzątanie, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 stycznia 2005 o recyklingu pojazdów wycofanych
z eksploatacji (Dz. U. z 2005 Nr 25 poz. 202 z późn. zm.), z terenu nieruchomości wraków pojazdów
mechanicznych;
8) uprzątanie zanieczyszczeń z powierzchni nieruchomości i utrzymanie ich należytego stanu sanitarnohigienicznego;
9) uprzątanie przez właścicieli nieruchomości, niezwłocznie po opadach: błota, śniegu, lodu z powierzchni
chodników, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącej dla ruchu
pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości, a także z nieruchomości, w tym z podwórzy,
przejść, bram, itp. (przy czym należy to realizować w sposób nie zakłócający ruchu pieszych i pojazdów) oraz
posypanie piaskiem chodnika; uprzątnięte błoto, śnieg, lód należy złożyć na skraju chodnika, tak by mogły je
uprzątnąć służby utrzymujące w stanie czystości jezdnie; piasek użyty do tych celów należy usunąć z chodnika
niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania;
10) uprzątanie poprzez ich usuwanie nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych części nieruchomości;
11) usuwanie ze ścian budynków, ogrodzeń i innych obiektów, ogłoszeń, plakatów, napisów, rysunków, itp.
umieszczonych tam bez stosownego zezwolenia;
12) umieszczanie ogłoszeń, plakatów, nekrologów, napisów, itp. tylko w miejscach wyznaczonych;
13) umieszczanie w budynkach wielolokalowych, w pobliżu wejścia tablic zawierających: dane adresowe
właściciela lub zarządcy, dane adresowe osoby bądź podmiotu wykonującego czynności w zakresie utrzymania
czystości i porządku na terenie nieruchomości, regulamin porządkowy, spis adresów i numerów telefonów
alarmowych;
14) utrzymywanie w stanie wolnym od zachwaszczenia z wykoszoną trawą nieruchomości położonych w obrębie
zwartej zabudowy miast i wsi;
15) utrzymywanie odłogowanych nieruchomości rolnych w stanie ugoru czarnego lub zajętego;
16) utrzymanie czystości na obszarach nieruchomości leśnych;
17) utrzymywanie czystości na przystankach;
18) utrzymywanie w stanie wolnym od zaśmiecania wód powierzchniowych i ich najbliższego otoczenia;
19) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów budowlanych,
powstałych w wyniku budów i remontów lokali oraz budynków. Wykonanie tego obowiązku na terenie
budowy należy do obowiązków kierownika budowy;
20) zezwala się na spalanie na wolnym powietrzu suszu ogrodowego i gałęzi w okresie od 1 października do 31
marca, przy zachowaniu należytej ostrożności;
21) mycie pojazdów samochodowych oraz maszyn rolniczych poza myjniami wyłącznie w miejscach
dozwolonych, a więc:
a) może odbywać się wyłącznie na własnej posesji przy użyciu środków ulegających biodegradacji lub
czystej wody bez detergentów,
b) może odbywać się w miejscu wyznaczonym na terenie nieruchomości przez jej właściciela na
utwardzonej, nieprzepuszczalnej powierzchni pod warunkiem, że nie spowoduje to przedostania się do
gruntu i wód powstających ścieków oraz uciążliwości dla sąsiadów;
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22) drobne naprawy pojazdów samochodowych oraz maszyn rolniczych, a więc wymiana kół, świec
zapłonowych, żarówek, uzupełnianie płynów poza warsztatami samochodowymi, na terenie nieruchomości
dozwolone są tylko za zgodą właściciela nieruchomości i tylko wtedy, gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich
nieruchomości oraz pod warunkiem, że nie będą powodowały zanieczyszczenia środowiska wodnogruntowego, a powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami
ustawy;
23) pielęgnację i utrzymywanie estetycznego wyglądu parków, terenów zielonych, ogrodów, kwietników,
klombów zarówno komunalnych jaki i będących własnością osób fizycznych i prawnych;
24) zobowiązanie właścicieli nieruchomości zadrzewionych i zakrzaczonych położonych wzdłuż ciągu
komunikacyjnego (chodników, dróg) do ich utrzymania w stanie nie utrudniającym bezpiecznego korzystanie
z pasa drogowego;
25) postępowanie z odpadami innymi niż komunalne, powstającymi na terenie nieruchomości w wyniku
prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012
roku o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21).
§ 4. Na terenie Związku Gmin Krajny biorąc pod uwagę zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się:
1. spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków, a także w pojemnikach
i koszach, przy czym dopuszcza się spalanie odpadów z drewna (trociny, wióry, ścinki), a także korek i korę oraz
papier i tekturę, niezawierające substancji niebezpiecznych, impregnatów, folii, itp. o ile nie jest to sprzeczne
z zasadami współżycia społecznego,
2. wyrzucania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, sklepów, punktów usługowych
oraz innych nieruchomości, do koszy ulicznych oraz pojemników innych właścicieli,
3. stosowania środków chemicznych szkodliwych dla środowiska do usunięcia śniegu i lodu,
4. niszczenia lub uszkadzania obiektów małej architektury, urządzeń, wyposażenia placów zabaw, urządzeń do
zbierania odpadów, urządzeń stanowiących elementy infrastruktury komunalnej, np. hydrantów, rozdzielni, linii
energetycznych, wiat, przystanków, roślinności, itp.,
5. umieszczania na pniach drzew oraz w ich koronie afiszy, reklam, nekrologów, itp.,
6. wyprowadzania psów na tereny przeznaczone do zabaw dla dzieci i uprawiania sportu,
7. zakopywania padłych zwierząt - postępowanie z padłymi zwierzętami określa Regulamin utrzymania
czystości i porządku w gminie w części dotyczącej zawartości zbiorników bezodpływowych, utrzymywania
zwierząt domowych i deratyzacji, uchwalany przez poszczególne Rady Gmin zrzeszonych w Związku,
8. indywidualnego wywożenia i wysypywania odpadów stałych w miejscach do tego nie przeznaczonych,
9. wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów komunalnych,
10. zajmowania pasa drogowego (chodniki, pobocza, jezdnie, rowy przydrożne) celem składowania odpadów
lub materiałów budowlanych. Na zajęcie pasa drogowego wymagana jest zgoda zarządcy drogi i pobierana jest za
to opłata zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 1985, Nr 14, poz.
60),
11. dokonywania zmian naturalnego ukształtowania terenu w sposób niezgodny z przepisami ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.),
12. składowania odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012
roku o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21),
13. na terenach, na których organizowane są imprezy masowe, zgromadzenia o charakterze publicznym
wprowadza się obowiązek zapewnienia odpowiedniej ilości urządzeń do zbierania odpadów komunalnych
w sposób selektywny i niesegregowanych odpadów komunalnych, utrzymywania czystości wokół nich oraz
niezwłocznego usuwania urządzeń po zakończeniu oczyszczania terenu.
§ 5. 1. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się place zabaw dla dzieci mają obowiązek utrzymania
znajdujących się tam urządzeń służących do zabawy dzieci w należytej czystości i estetyce,właściwym stanie
technicznym oraz zobowiązani są do wymiany piasku w piaskownicach raz w roku.
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2. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta należy usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez
zwierzęta z obiektów oraz innych terenów przeznaczonych do użytku publicznego (chodniki, jezdnie, zieleńce
parkingi, itp.).
Rozdział 3.
Wymagania dotyczące urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
§ 6. 1. Obowiązek wyposażenia każdej nieruchomości w pojemniki i worki przeznaczone do zbierania
odpadów komunalnych o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, odpowiadające odpowiednim normom,
o odpowiedniej ilości zapewniającej ich nieprzepełnienie przy uwzględnieniu określonej częstotliwości odbierania
odpadów oraz pojemności należy do właściciela nieruchomości.
2. Worki oraz pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych właścicielom nieruchomości dostarcza
Przedsiębiorca.
3. Pojemniki, worki i kontenery muszą spełniać wymagania Rozporządzenia w sprawie szczegółowych
wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych jakie powinien spełniać podmiot odbierający odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości.
§ 7. Określa się rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:
1. Przewiduje się następujące urządzenia do zbierania odpadów komunalnych na terenie Związku:
a) kosze uliczne o pojemności do 75 litrów,
b) pojemniki na odpady o pojemności 110 litrów, 120 litrów, 240 litrów, 1100 litrów,
c) kontenery o pojemności 7000 litrów lub większe.
2. Odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemności,
uwzględniającej następujące normy:
I. dla budynków mieszkalnych minimalna pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie
nieruchomości niesegregowanych odpadów komunalnych 30 litrów na mieszkańca, jednak co najmniej jeden
pojemnik 110 litrów na każdą nieruchomość;
II. dla budynków niemieszkalnych minimalna pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie
nieruchomości niesegregowanych odpadów komunalnych:
1) dla żłobków, przedszkoli, szkół wszelkiego typu wynosi 3 litry na każdego ucznia i pracownika,
2) dla punktów handlowych wynosi 50 litrów na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik 110
litrów na każdy punkt,
3) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych
i socjalnych pojemnik 110 litrów na każdych 10 pracowników,
4) dla urzędów, banków, urzędów pocztowych wynosi 3 litry na każdego pracownika, jednak co najmniej jeden
pojemnik 240 litrów na każdą nieruchomość,
5) dla hoteli, pensjonatów, ośrodków wypoczynkowych wynosi 20 litrów na każde łózko,
6) dla domów opieki, hospicjów wynosi 40 litrów na każde łóżko,
7) dla ogródków działkowych wynosi 20 litrów na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 października
każdego roku oraz 5 litrów poza tym okresem,
8) pozostałe – przynajmniej 1 pojemnik 110 litrów na każdą nieruchomość.
3. W wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach, do zbierania większych aniżeli przewiduje Regulamin ilości
odpadów komunalnych, oprócz pojemników należy użyć odpowiednio oznaczonych worków.
§ 8. Określa się rodzaje i pojemność worków przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów przez
właścicieli nieruchomości i dysponujących lokalami:
1. Pojemność worków winna wynosić od 60 litrów do 120 litrów.
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2. Dla budynków mieszkalnych minimalna pojemność worka przeznaczonego do zbierania na terenie
nieruchomości segregowanych odpadów komunalnych wynosi 30 litrów na mieszkańca, jednak co najmniej jeden
worek na każdy rodzaj odpadu o minimalnej pojemności 60 litrów na każdą nieruchomość.
3. Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować worki o następujących ujednoliconych kolorach:
a) NIEBIESKI z przeznaczeniem na makulaturę;
b) ŻÓŁTY z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne;
c) ZIELONY z przeznaczeniem na szkło;
d) BRĄZOWY z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone.
4. Przeterminowane leki należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazać je do
specjalistycznych pojemników znajdujących się w aptekach, ośrodkach zdrowia na terenie Związku lub do punktu
selektywnej zbiórki odpadów.
5. Zużyte baterie i akumulatory należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać je do
specjalistycznych pojemników znajdujących się w punkcie selektywnej zbiórki odpadów lub w szkołach,
przedszkolach, świetlicach, sklepach, budynkach użyteczności publicznej.
6. Odpady budowlane i remontowe należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazać je
jednorazowo do punktu selektywnej zbiórki odpadów nieodpłatnie w ilości do 100 kg nie częściej niż raz na
kwartał, a powyżej odpłatnie również do punktu selektywnej zbiórki odpadów lub na zgłoszenie telefoniczne
uprawnionemu przedsiębiorcy.
7. Metale i odpady wielomateriałowe należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazać je do
punktu selektywnej zbiórki odpadów.
8. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazać
je do punktu selektywnej zbiórki odpadów.
§ 9. Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach przeznaczonych do
użytku publicznego - na chodnikach, przystankach komunikacji publicznej, w parkach:
a) kosze uliczne o pojemności do 75 litrów;
b) na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą, a jeśli nie ma takiej możliwości, to
w sąsiedztwie oznaczenia przystanku.
§ 10. Na terenach, na których organizowane są zgromadzenia o charakterze publicznym, giełdy i targowiska
wprowadza się obowiązek zapewnienia wystarczającej ilości urządzeń do zbierania odpadów komunalnych,
utrzymywania czystości wokół nich oraz niezwłocznego usuwania urządzeń po zakończeniu oczyszczania terenu.
Obowiązek ten obciąża organizatora zgromadzenia, zarządcę giełdy lub targowiska.
§ 11. Obowiązek utrzymywania pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych w odpowiednim stanie
sanitarnym i technicznym należy do Przedsiębiorcy.
§ 12. Ustala się standardy miejsc zbierania i gromadzenia odpadów komunalnych oraz zasady rozmieszczania
urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów:
1. Miejsca gromadzenia odpadów komunalnych winny znajdować się na powierzchni utwardzonej oraz winny
być zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
2. Miejsca gromadzenia odpadów należy utrzymywać w stanie czystości.
3. Podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględnić odpowiednie przepisy
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.).
4. Na terenie nieruchomości pojemniki na odpady należy przetrzymywać w miejscu wyodrębnionym,
dostępnym dla pracowników przedsiębiorcy bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy
takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę
przed wejściem na teren nieruchomości.
5. Dopuszcza się wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów
zgromadzonych w pojemnikach.
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§ 13. 1. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu,
żużla, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów,
resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych aniżeli
komunalne pochodzących z działalności gospodarczej i indywidualnych gospodarstw domowych.
2. Zabrania się spalania w pojemnikach i koszach na odpady, jakichkolwiek odpadów.
3. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki papieru i tektury opakowaniowej i nie
opakowaniowej nie wolno wrzucać:
a) kalki technicznej,
b) opakowań z zawartością np. żywności, wapna, cementu,
c) prospektów, foliowanych i lakierowanych katalogów.
4. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki szkła nie wolno wrzucać:
a) ceramiki (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki),
b) luster,
c) szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości,
d) szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone),
e) szyb samochodowych.
5. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych nie można wrzucać:
a) tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii,
b) opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach,
c) opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych.
6. Do pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki metali nie można wrzucać metali łączonych
z innymi materiałami, np. gumą.
7. Do przydomowych kompostowników ani worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów
ulegających biodegradacji nie można wrzucać odpadów innych aniżeli bioodpady i odpady zielone.
8. Do worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zielonych nie można wrzucać gałęzi oraz
innych większych, aniżeli sam worek, pozostałości pochodzących z pielęgnacji drzew i krzewów.
9. Opróżnione opakowania należy, w miarę możliwości i jeśli rodzaj materiału na to pozwala, trwale zgnieść
przed włożeniem do worka.
10. Przeznaczone do selektywnego zbierania opakowania po żywności i inne, które uległy zabrudzeniu, należy
w miarę możliwości przed włożeniem do worka umyć.
§ 14. 1. Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, a także
odpadów zielonych jest obowiązkowe we wszystkich rodzajach zabudowy.
2. Dopuszcza się możliwość składowania odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych, na
obszarach zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej, w przydomowych kompostownikach, pod warunkiem, że jego
wielkość pozwala na co najmniej roczny okres przetrzymywania w nim kompostowanego materiału przekładanego
warstwą gleby i dojrzałego kompostu.
3. Fakt posiadania kompostownika należy wykazać w składanej deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4. Kompostowanie nie może stanowić uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości.
Rozdział 4.
Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych
§ 15. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.
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2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich
umieszczenie w odpowiednich pojemnikach lub workach, a następnie odebranie ich przez przedsiębiorcę
odbierającego odpady.
3. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki i worki przeznaczone do zbierania
odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie poza teren
nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dostęp.
§ 16. 1. Właściciele nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 2,
niesegregowanych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości:

obowiązani

są

do

pozbywania

się

a) z obszarów zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej – co najmniej 2 razy w miesiącu,
b) z obszarów zabudowy wielorodzinnej – co najmniej 4 razy w miesiącu,
c) z obszarów zabudowy śródmiejskiej – co najmniej 3 razy w tygodniu.
2. Właściciele nieruchomości prowadzący gastronomiczną lub agroturystyczną działalność gospodarczą lub
działalność użyteczności publicznej obowiązani są do pozbywania się niesegregowanych odpadów komunalnych
z terenu nieruchomości co najmniej 1 raz w tygodniu.
3. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych innych niż wymienione w ust. 2. obowiązani są do pozbywania
się niesegregowanych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości co najmniej 1 raz w miesiącu.
§ 17. 1. Właściciele nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 3, obowiązani są do pozbywania się z terenu
nieruchomości segregowanych odpadów komunalnych, takich jak:
a) szkło, tworzywa sztuczne, papier z obszarów zabudowy jednorodzinnej, wielorodzinnej i zagrodowej co
najmniej 2 razy w miesiącu, a z obszarów zabudowy śródmiejskiej co najmniej 4 razy w miesiącu;
b) biodegradowalne odpady komunalne z obszarów zabudowy jednorodzinnej, wielorodzinnej i zagrodowej co
najmniej 4 razy w miesiącu, a z obszarów zabudowy śródmiejskiej co najmniej 2 razy w tygodniu;
c) opakowania wielomateriałowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory,
przeterminowane leki i chemikalia, metale, zużyte opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe według
potrzeb do punktu selektywnej zbiórki odpadów lub co najmniej 4 razy w roku do mobilnego punktu
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w terminie wyznaczonym w harmonogramie;
d) odpady budowlane i remontowe nie częściej niż 1 raz na kwartał do punktu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych lub mobilnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości odpadów
niebezpiecznych na bieżąco w gminnym punkcie selektywnej zbiórki odpadów lub w miejscach zbiórki.
3. Właściciele nieruchomości prowadzący gastronomiczną lub agroturystyczną działalność gospodarczą lub
działalność użyteczności publicznej obowiązani są do pozbywania się segregowanych odpadów komunalnych,
o których mowa w ust. 1 lit. a) i b) co najmniej 2 razy w miesiącu.
4. Wlaściele nieruchomości niezamieszkałych innych niż wymienione w ust. 3. obowiązani są do pozbywania
się segregowanych odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1 lit a) i b) co najmniej 1 raz w miesiącu.
Rozdział 5.
Obowiązki formalnoprawne i skutki ich nieprzestrzegania
§ 18. Wprowadza się obowiązki w zakresie dokumentowania:
1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właściciele nieruchomości mają,
zgodnie z treścią art. 6 m ustawy, obowiązek:
a) w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej
nieruchomości odpadów komunalnych, złożenia w siedzibie Związku deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi;
b) w terminie 14 dni od dnia zmiany liczby wcześniej zadeklarowanych osób zamieszkałych na danej
nieruchomości, a tym samym zmiany ilości wytwarzanych na danej nieruchomości odpadów komunalnych,
złożenia w siedzibie Związku deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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2. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć do siedziby
Związku Gmin Krajny:
a) osobiście lub
b) listownie lub
c) za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
§ 19. Konsekwencje nie realizowania obowiązków:
1. Wykonywanie przez właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu
i innych zanieczyszczeń z chodników podlega kontroli wykonywanej przez upoważnionych pracowników.
2. W przypadku stwierdzenia nie wykonywania tych obowiązków Związek występuje o ukaranie w trybie
przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, albo wydaje decyzję nakazującą ich wykonanie,
której wykonanie podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954).
3. W sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nakładanych zgodnie z art. 6o
i 6p ustawy, stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.
4. Organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania wszystkich środków egzekucyjnych, z wyjątkiem
egzekucji z nieruchomości, w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi jest Zarząd Związku Gmin Krajny.
5. Dowody uiszczania opłat za odbiór odpadów właściciel nieruchomości jest obowiązany przechowywać przez
okres 3 lat.
Rozdział 6.
Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na
składowiskach odpadów oraz ilości odpadów wyselekcjonowanych, do których osiągnięcia zobowiązane są
podmioty uprawnione
§ 20. System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:
1) 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 roku
1995, będą to następujące ilości:
- 76 kg/osobę/rok w roku 2013,
- 53 kg/osobę/rok w roku 2020.
§ 21. Podmioty uprawnione są zobowiązane w kolejnych latach zebrać selektywnie spośród odpadów
komunalnych przekazywanych przez właścicieli nieruchomości i poddać odzyskowi oraz recyklingowi ilości
odpadów odpowiadające wskaźnikom:
1) zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych do max 60% wytworzonych odpadów do końca 2014
r.,
2) przygotowanie do ponownego wykorzystania i recykling materiałów odpadowych, przynajmniej takich jak
papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło z gospodarstw domowych i w miarę możliwości odpadów innego
pochodzenia podobnych do odpadów z gospodarstw domowych na poziomie minimum 50 % ich masy do 2020
roku.
Rozdział 7.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 22. Właściciele nieruchomości w celu ograniczenia możliwości powstawania odpadów komunalnych
obowiązani są do minimalizowania używania jednorazowych toreb (opakowań).
§ 23. Podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych obowiązane są w miarę
możliwości rejestrować masę odbieranych poszczególnych rodzajów segregowanych odpadów komunalnych
odbieranych od poszczególnych właścicieli nieruchomości zbierających te odpady w sposób selektywny.
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Rozdział 8.
Postanowienia końcowe
§ 24. Upoważnieni przez Związek pracownicy oraz jednostki upoważnione do kontroli na mocy odrębnych
przepisów, są uprawnieni do wykonywania czynności kontrolnych w zakresie stosowania postanowień
Regulaminu.
1. Pracownicy przeprowadzający kontrolę legitymować się będą wobec użytkowników nieruchomości
upoważnieniem.
2. Kto nie wykonuje obowiązków określonych Regulaminem podlega karze grzywny, na podstawie art. 10 ust.
2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 11 kwietnia 2012 r.
poz. 391 ze zm.).
3. Wszelkie nieprawidłowości dotyczące stanu czystości i porządku na terenie Związku można zgłaszać do
biura Związku Gmin Krajny (al. Piasta 1, 77-400 Złotów, tel. 67 263 24 91 wew. 43 oraz na adres poczty
elektronicznej: zgkrajny@wp.pl)
4. Związek będzie inicjował działania, jak również będzie popierał inicjatywy mieszkańców mające na celu
poprawę czystości i porządku oraz należytego stanu sanitarno–higienicznego i estetycznego zrzeszonych gmin.
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