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Rady Gminy w Wąpielsku
z dn. l8 kwietnia 2013
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R:OZDZIAŁI
WYMAGANIAW ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSToŚCI
TERENIE NIERUCHoMOŚCI

I

PORZĄDKU NA

s 1.1. Właścicielenieruchomości prowadzą selektywne zbieranie następujących rodzajów
odpadów:
1) papier i tektura;

2) metale;
3) tworzywa sztuczne;

4) opakowania wielomateriałowe;
5) szkło;
6) odpady komunalne ulegające biodegradacji oraz odpady zielone;

7) przeterminowane leki i chemikalia;
8) zuŻyte baterie i akumulatory;
9) ruŻyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

l0) meble i innę odpady wielkogabar1towe;
11) odpady budowlane i rozbiórkowe;

I2) zuĄĄe opony;
13)
1

L

tekstyliat odzieŻ;

4) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

2. Na terenie nieruchomości selektyrvne zbieranię odpadów, o których mowa w ust.

na|eży prowadzić

w

sposób polegający

na zbieraniu

przystosowanych do tego celu pojemnikach lub workach.

l pkt

1-6,

odpadów komunalnych w

3. odpady komunalne o których mowa w ust. 1 pkt 7-I3, należy oddawaó do gminnego
punktu selektyrvnej zbiórki odpadów komunalnych.
4. odpady nie podlegające selekcji naleŻy gromadzić, w pojemnikach o wielkościi liczbię
uzaleŻnionej od liczby mieszkańców nieruchomości w sposób opisany w niniejszym

regulaminie.

s

2.1. Mycie pojazdów samochodo!\rych poza myjniami może odbywaó się na terenie
nieruchomości z wyjątkiem miejsc służącychdo użytku publicznego pod warunkiem
odprowadzania powstających ścieków do gminnej kanalizacji sanitarnej, przydomowej
oczy szczalni ścieków lub gromad zenia ich w zbiornikach bezodpływowych.

2. Naprawy pojazdów samochodolvych poza warsztatatni naprawczymi mogą obejmować
edyni e naprawy związane z bie Żąc ąeksp l o atacj ą poj azdu.

j

3. Naprawy o których mowa w ust.

2, mogąbyć wykon}ryVane w obrębie nieruchomości pod
warunkiem, Że nie spowodują zatieczyszczeniawód lub gleby.
$ 3. Błoto' śnieg'lód i inne zanieczyszczenia z częścinieruchomości służącegodo uzytku
publicznego możnapryzmować na krawędzi chodnika lub w przy\egającym do chodnika pasie
zieIeni w sposób nie zakJócający ruchu pieszego i pojazdów.

RoZDZIAŁII
RODZAJE I MINIMALNA POJEMNOŚC PoJEMNIKow PRZEZNACZONYCH Do
ZBIERANIA oDPADÓw xotvtUNALNYcH NA TERENIE NIERUCHoMoŚCI
ORAZ NA DRO GACH PUBLIC ZNYCH. WARUNKI ROZMIES ZCZ ANI ATYCH
POJEMNIKOW I ICH UTRZYMANIAW ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM,
PoRZĄDKowYM I TECHNICZNYM.
s 4.1. okreŚla się następujące rodzaje i minimalnąpojemnośćpojemników przeznaczonych

do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych
1)

:

pojemniki o pojemnościco najmniej I20litrów,

2) kosze uliczne o pojemnościco najmniej 30 litrów,
3) worki o pojemnoŚci co najmniej 60litrów.

2. określasię następuj ące rodzĄe

i

minimalną pojemnoŚć pojemnikow przeznaczonych do

selektyrłme go zbierania odpadów komunalnych

l) pojemniki

:

o pojemnościco najmniej 1100 litrów w systemie zbiorowym

2) worki o pojemności co najmniej 60 litrów w systemie indywidualnym
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$ 5.

Pojemniki powinny byó utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym, w
szczególności poprzez stałą naprawę ich szczelnoŚci, a także w odpowiednim stanie
sanitamym poprzez ich mycie i dezynfekcję w miarę potrzeb.
$ 6. Kazda nieruchomośó powinna być, w1posażona w pojemnik o pojemności co najmniej
I20l na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

$ 7.1. odpady

komunalne naIeŻy gromadzić,

poj emno ści,uwzględni aj ącej następuj ące nonny
1) dla

w

workach, pojemnikach

o

minimalnej

:

budynków mieszkalnych 30 l na mieszkańca,

2) dla szkół wszelkiego typu 3 lnakaŻdego uczniai pracownika;
3) dla przedszkoli 3 l na kuzdę dziecko i pracownika;

4) dla lokali handlowych 50 l na kaŻde I0m2 powierzchni całkowitej' jednak co najmniej
jeden pojemnik I20Ina lokal;
5) dla punktów handlowychpoza lokalem 50 l na kazdego zatrudnionego, jednak co najmniej
jeden pojemnik I20lnakuzdy punkt;
6) dla lokali gastronomicznych20 I na jedno miejsce konsumpcyjne;

7) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji co najmniej jeden pojemnik I20l;
8) dla zal<ładow rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń

biurowych i socjalnych pojemnik I20l nakaŻdych 5 pracowników;

9) dla lokali w których prowadzona jest działalnoŚó agroturystyczna}}l na jedno łóŻko;

10) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości
wymagane jest również ustawienie łla zewnsrz, poza lokalem' co najmniej jednego

pojemnika na odpady;

$ 8. Na terenie nieruchomości pojemniki do zbierania odpadów komunalnychna\eŻy ustawió

w

miejscu dostępnym

komunalnych.

dla

przedsiębiorcy uprawnionego

do

odbierania odpadów

$ 9. Kosze uliczne o minimalnej pojemności 30 1 winny być rozmieszone na przystankach
komunikacyjnych oraz na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego w ilości
dostosowanej do intensywnoŚci i specyfiku ruchu pieszego.

ROZDZIAŁIlI
CZĘSToTLIwoŚc POZBYWANIA SIĘ oDPADÓw KOMUNALNYCH I
NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU NIERUCHoMOŚCI ORAZ TERENÓW
PRZEZNACZONYCH DO UZYTKU PIJBLICZNEGO

$ 10.1. określasię następującą częstotliwośó odbierania odpadów komunalnych z terenów

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:
1)

z obszarów zabudowy jednorodzinnej nie rzadziej nlż

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

b) papier i tektura, szkło, tworzyłva sztuczne, -

_ I raz w miesiącu;

l raz w miesiącu;

c) ulegające biodegradacji:
w okresie od

1

kwietnia do 30listopadarazw miesiącu

w okresie od 01 grudnia do 31 marca raznakwartał

d) pozostałe zbięrane selektywnie _ Iaz na kwartał, bądź na bieŻąco w gminnym punkcie
zbiórki odpadów w godzinach pracy punktu
2)

z obszarów zabudowy wielorodzinnej nie rzadziej niŻ

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne _ 2 raz w miesiącu;

b) papier i tektura, szkło, tworzywa sńuczne, - 2 razy w miesiącu;
c) ulegaj ące biodegradacj

i

w okresie od

1

kwietnia do 30 listopada_

w okresie od

1

grudnia do 31 marca

:

-

T

razw miesiącu;

1razna kwartał;

d) pozostałe zbierane selektywnie _ co kwartał, bądźnabieŻąco w gminnym punkcie zbiórki

odpadów w godzinach pracy punktu;

3) kosze uliczne _ nie ruadziej ruŻ I taz na dwa tygodnie

2. określa się następującą częstotliwośó pozb1.wania się pozostałych sęlekt}"wnie zbieranych
odpadów komunalnych z terenów nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku
publicznego:
1) przeterminowane

aptece

leki _ w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz w

- w godzinach ich pracy;

2) zużyte baterie i akumulatory - w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych
- w godzinach ich pracy;

3) nlĄty sprzęt elektryczny i elektroniczny
komunalnych - w godzinach jego pracy;
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-

w punkcie selekty.wnego zbierania odpadów

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe - w punkcie selektywnego zbierania odpadów
komunalnych oraz dwarazy do roku z terenów nieruchomości_ w godzinach jego pracy;

5) odpady budowlane i rozbiórkowe w punkcie selektywnego zbieraria

komunalnych - w godzinach jego pracy;
6)

odpadów

chemikaliai zuŻyte opony _ w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych _ w

godzinachjego pracy;

7) tekstylia

i

odzież _ w punktach selektywnego zbierurua odpadów komunalnych

godzinach ich pracy.

3. określasię następujący sposób pozbywania się odpadów komunalnych
nieruchomości oraz zterenów przeznaczonych do użytku publicznego:

z

-

w

terenów

1) odpady niesegregowane (zmieszane) naleŻy umieszczai w pojemnikach ustawionych na
nieruchom ościprzeznaczony ch do gromad zenia odpadów zmieszanych.
2) odpady papieru i tektury, metali, tworzyw sztucznych. opakowń wielomateriaŁowch oraz
szl<łana|eŻy zbierać w pojemnikach ustawionych na nieruchomoŚci. odpady te przekazywane
mogąbyó bezpośrednio do punktów selektywnego zbieraniaodpadów komunalnych.

3) odpady komunalne ulegające biodegradacji oraz odpady zielone naleŻy zbierać, w
pojemnikach ustawionych na nieruchomości. Można je gromadzió w kompostownikach
przydomowych. odpady zielone mogą byó przekazywane bezpośrednio do punktów
selektyvme go zbierania odpadów komunalnych.
4) przeterminowane leki należy ptzekazywaó do punktów selektywnego zbierania odpadów
komunalnych.

5) odzieŻ

i

tekstylia naleŻy ptzekazywać do punktów

komunalnych.

selektyrłme

go

zbierunia odpadów

i akumulatorów należy przekazywaó do punktów
selektyrłmego zbierania odpadów komunalnych.
6) odpady w postaci zuŻytych baterii

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny naleŻy przekazywać do punktu selektyrłmego
zbieraria odpadów komunalnych'
8) meble i inne odpady wielkogabarytowe, chemikalia i zuŻye opony naleŻy przekazywać do
punktu selektywne go zbierani a odpadów komunalnych.

9) odpady budowlane i rozbiórkowe na\eŻy przekazywaó do punktu selektywne go zbierania
odpadów komunalnych.

$ 11. Usuwanie nieczystości ciekłych z terenów nieruchomości wyposażonych w zbiomiki
bezodpływowe, powinno odbywać się z częstotliwością uzaleŻnioną od ilościwytwarzanych

na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych, zapewniając ciągłośóużytkowania zbiornika.
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RoZDZIAŁIv
INNE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z woJEwoDZKIEGo PLANU
GOSPODARKI ODPADAMI

s12. WłaścicielenieruchomoŚci powinni kierować się zasadari zmierzającymi
ograniczania ilościpowstawania odpadów komunalny ch poprzez:

1) Świadomy wybór produktów pod kątem

do

ilościi zawartości;

2) wielokrotne użyłvanieproduktów i opakowań;
3) stosowanie odświeżania,renowacji i drobnych napraw produktów;
4) unikanie produktów, ktore z pewnościątrafiąna składowisko, czyli nienadających się do

recyklingu, kompostowania;
5

)

unikanie pro duktów''nadmiernie'' opakowanych;

6) zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji poprzez kompostowanie na terenie

nieruchomości.

R:0ZDZIAŁY

oBowIĄZKI osoB UTRZYMUJĄCYCH ZWIF]F(ZĘTA DoMowE, MAJĄCE NA
CELU oCHRoNĘ PRZED ZAGR0ŻENIEM LUB UCIĄZLIWOŚCIĄ oRAZ PRZED
Z ANLECZYSZC ZENIEM TERENoW PRZEZNACZONYCH DLA WSPÓLNE Go
UZYTKU
$13. Do obowią.zków osób utrzymującychzwterzęta domowę
1. Prowadzió

aw szczęgólności psy należy:

je wyłącznie na uwięzi, a psy zaliczane do ras niebezpiecznych dodatkowo z

nałożonymkagańcem;

2. W odniesieniu do wszystkich zwięrząt domowych na|eży sprawować nad nimi stały i
skuteczny dozor a tak:Że natychmiastowo usuwac zanieczyszczenia pozostawione przez nie
na teręnach do uŻy'tku publicznego. NieczystoŚci t9' umieszczone w szczelnych,
nieulegających szybkiemu rozkładowi torbach, mogą byó deponowane w komunalnych
utządzentach do zbierania odpadów; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych,
korzystaj

ąc y

ch z psów przewodników,

s

14.1-. Nieruchomośó, na której trzymane sąrwierzęta domowe, powinny byó ogrodzone w
sposób uniemożliwiający opuszczenie jej przez zwierzę.

2.Przy wejŚciu na nieruchomośó, o których mowa w ust.
tablic zka ze sto

so

wn

y m o str

zeżeni em.

1,

powinna byó umieszczona

R0ZDZIAŁvI
WYMAGANIA oDNo ŚNrr UTRZYMYwANIA ZwIr,r.Z ĄT Go SPo DARSKICH NA
TERENACH WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI RoLNICZEJ, w TYM .uwŻp,
ZAKAZa ICH UTRZYMYWANIA NA ornnŚr,oNYcH oBSZARACH LUB w
P osZCZEcÓLNycH NIERUcrronłoŚCIACH

$

15. Zabrania się uttzymywartia zwierząt gospodarskich na terenach

wielorodzinnej.

o

zabudowie

$

16.1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich poza obszarami wymienionymi w $ i5
powinno być usytuowane i prowadzone w taki sposób, aby nie pogarszało warrrnków
sanitarnych i porządkowych otoczenia'
2. UIe pszczele powinny byó stawiane w odległościnie mniejszej niż 30 m od zabudowań
mieszkalnych.

R0ZDZIAŁ vII
OBSZARY PODLEGAJĄCE oBowIĄZKowEJ DERATYZACJI
ORAZ TERMINY JEJ PRZEPROWADZANIA
s 17.1. Wyznacza się dwa obszary zabudowarre podlegające obowiąkowej deratyzacji.
1) obszar 1 _

Wąpielsk I' Wąpielsk II, Ruszkowo' Radzki Duze,Długie I, Długie II

2) obszar 2 - sołectwa:Półwiesk Mily, Półwiesk Dfry, Kierz Półwieski, Kierz Radzikowski'
Radziki Małe, Łapinóżek Kupno, Lamkowizna, Kiełpiny, Tomkowo
2. Derutyzację przeprowadza się terminach od dnia 1 kwietnia do 30 kwietnia
puździerruka do 3I puździemika.

i

od dnia

1

Przewodni czący Rady Gminy
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