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UCHWAŁA NR XV/79/15
RADY GMINY DZIEMIANY
z dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dziemiany
Na
podstawie
art. 4 ust. 1 i
2 ustawy
z 13 września
1996 r.
o utrzymaniu
czystości
i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) w związku z art. 18 ust. 2
pkt 15 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r.
poz. 1515), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościerzynie, Rada
Gminy Dziemiany uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Dziemiany w brzmieniu, jak
w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchyla się uchwałę Nr XXXVI/172/13 Rady Gminy Dziemiany z dnia 06 marca 2013 r. w sprawie
przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dziemiany oraz uchwałę Nr XI/50/15
Rady Gminy Dziemiany z dnia 8 września 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Dziemiany.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dziemiany .
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego jednak nie wcześniej niż z dniem 01.01.2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Rolbiecki
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Załącznik do Uchwały Nr XV/79/15
Rady Gminy Dziemiany
z dnia 27 listopada 2015 r.
REGULAMIN
DZIEMIANY

UTRZYMANIA

CZYSTOŚCI

I PORZĄDKU

NA

TERENIE

GMINY

DZIAŁ I.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Regulamin określa wymagania i warunki utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Dziemiany dotyczące:
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:
a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania 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 i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich
utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
4) wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;
6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym
także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;
7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.
§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o :
1) chodniku – zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach, rozumie się
przez to wydzieloną część drogi publicznej służącą do ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy
nieruchomości;
2) mieszkańcu – rozumie się przez to osobę mającą na terenie gminy miejsce zamieszkania w rozumieniu
przyjętym w niniejszym Regulaminie. Jest to osoba fizyczna mająca na terenie gminy miejsce zamieszkania
w rozumieniu przyjętym w art. 2d rozporządzenia WE nr 763/2008.; miejscu zamieszkania – rozumie się
przez to miejsce, w którym dana osoba zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od
czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych,
interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi; miejsce, gdzie dana osoba przebywa
z zamiarem stałego pobytu i które ma cechy ośrodka osobistych i majątkowych interesów tej osoby;
3) nieczystościach ciekłych – rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach
bezodpływowych w rozumieniu art. 2 ust 1 pk1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.);
4) nieruchomości – rozumie się przez to nieruchomość w rozumieniu art. 46 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16,
poz. 93, późn. zm.), to jest części powierzchni ziemskiej, stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty),
jak również budynki trwale związane z gruntem
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lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot
własności;
5) nieruchomości letniskowe - należy przez to rozumieć nieruchomości, na których znajdują się domki
letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, które są
wykorzystywane jedynie przez część roku;
6) budynku użyteczności publicznej – w rozumieniu § 3 ust 6 rozporządzenia w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 nr 75 poz. 690) należy
przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości,
kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej,
społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub
telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym,
lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania
podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny;
7) odpadach komunalnych – rozumie się przez odpady powstające w gospodarstwach domowych,
z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady nie zawierające odpadów
niebezpiecznych, pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub
skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt
7 ustawy o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.);
8) odpadach ulegających biodegradacji – rozumie się przez to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu
lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 10 ustawy o odpadach
(Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.);
9) odpadach zielonych – rozumie się odpady stanowiące części roślin, odpady pochodzące z pielęgnacji
ogrodów i terenów zielonych, parków i cmentarzy, a także targowisk, z wyjątkiem odpadów pochodzących
z czyszczenia ulic i placów, zgodnie z art. 3 ust 3 pkt 8b ustawy o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze
zm.);
10) przedsiębiorcach odbierających odpady komunalne – rozumie się przez to:
a) przedsiębiorcę wpisanego do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, działającego na podstawie umowy zawartej z wójtem,
o której mowa w art. 6f ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, lub
b) gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę wpisanego do rejestru działalności regulowanej
w zakresie odbierania odpadów komunalnych, działających na podstawie umowy z właścicielem
nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, o której mowa
w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
11) stacjach zlewnych – rozumie się przez to instalacje i urządzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci
kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków służące do przyjmowania nieczystości ciekłych
dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia , zgodnie z art. 2 ust 1 pkt 3 ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399); Dla gminy
Dziemiany jest to stacja przy gminnej oczyszczalni ścieków w Dziemianach, do której przyjmowane są
ścieki, dowożone transporterem asenizacyjnym z nieruchomości wyposażonych w szczelne zbiorniki
bezodpływowe;
12) regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) – rozumie się przez to
instalację regionalną - Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sierżnie;
13) ustawie o odpadach – rozumie się przez to ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.);
14) ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – rozumie się przez
to ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; (tekst jedn.:
Dz. U. z 2013 r. Nr 139 ze zm.);
15) właścicielu nieruchomości – zgodnie z art. 2 ust 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391) rozumie się przez to także współwłaścicieli,
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użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie
lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Zgodnie z art. 2 ust 2 pkt 3 ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) jeżeli
nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność
lokali, obowiązki właścicieli nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r.
nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492) lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany;
16) zbiornikach bezodpływowych – rozumie się przez to zbiornik bezodpływowy w rozumieniu
art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a więc instalacje i urządzenia
przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania;
17) zwierzętach bezdomnych – rozumie się przez to zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły,
zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub
innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały, zgodnie art. 4 pkt 16 z ustawy o ochronie
zwierząt (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 856 ze zm.);
18) zwierzętach domowych – rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem
w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego
towarzysza zgodnie art. 4 pkt 17 z ustawy o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 856 ze
zm.);
19) zwierzętach gospodarskich – rozumie się przez to zwierzęta wymienione w art. 2 ustawy z dnia
29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r.
Nr 133 poz. 921 ze zm.).
DZIAŁ II.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 3. 1. Na wszystkich nieruchomościach na terenie gminy prowadzi się selektywne zbieranie odpadów
komunalnych.
2. Obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmuje następujące frakcje odpadów:
1) papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale;
2) szkło;
3) odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone;
4) przeterminowane leki i chemikalia;
5) zużyte baterie i akumulatory;
6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
7) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
8) zużyte opony;
9) odpady budowlano-rozbiórkowe, z wyjątkiem odpadów niebezpiecznych i materiałów występujących
w stanie naturalnym;
10) popioły z budynków ogrzewanych paliwem stałym w sezonie grzewczym.
§ 4. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązani są do:
1) uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodnika położonego wzdłuż nieruchomości;
2) gromadzenia uprzątniętego błota, śniegu i lodu przy krawędzi chodnika z jezdnią, w sposób umożliwiający
swobodne i bezpieczne poruszanie się pieszych;
3) właściciele nieruchomości nie są obowiązani do wykonywania obowiązków, o których mowa w pkt. 2 - 3,
jeżeli na chodniku dopuszczony jest płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych;
§ 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami jest dozwolone pod warunkiem, gdy odbywa się to
miejscu o utwardzonym i nieprzepuszczalnym podłożu, a powstałe ścieki są odprowadzane do kanalizacji lub
zbiorników bezodpływowych.
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2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami jest dozwolona gdy odbywa się to w miejscu
o utwardzonym i nieprzepuszczalnym podłożu.
§ 6. Dla utrzymania właściwego stanu sanitarnego piaskownic publicznych ich właściciele zobowiązani są
do wymiany piasku w piaskownicach co najmniej 2 razy do roku - wiosną i w okresie letnim oraz na każde
żądanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
DZIAŁ III.
Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich
utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 7. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do selektywnego zbierania odpadów komunalnych
i umieszczania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych w pojemnikach do zbierania odpadów, według
ich przeznaczenia, zgodnie z postanowieniami niniejszego rozdziału.
2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do
zbierania odpadów komunalnych z zastrzeżeniem § 10.
Odpady komunalne zmieszane
§ 8. 1. Pojemniki przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to pojemniki standaryzowane
o pojemności: 60 litrów, 110/120 litrów, 240 litrów, 360 litrów, 1100 litrów.
2. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy gromadzić wyłączenie w pojemnikach do tego
celu przeznaczonych.
3. Pojemniki muszą być szczelne, zamykane pokrywą, z materiału odpornego na uszkodzenia mechaniczne,
wyposażone w kółka do przemieszczania oraz w uchwyty boczne.
4. Pojemniki powinny posiadać konstrukcję umożliwiającą ich opróżnianie grzebieniowym, widłowym lub
hakowym mechanizmem załadowczym przez pojazdy przeznaczone do odbioru odpadów.
5. Dopuszcza się w sytuacji okresowego nagromadzenia większej ilości odpadów, stosowanie czarnych
worków do gromadzenia odpadów zmieszanych o pojemności od 60 lub 120 litrów.
6. Kosze uliczne powinny mieć pojemność od 10-80 litrów i być wykonane z materiałów trwałych (np.
metalowe, betonowe , kompozytowe, z tworzyw sztucznych o wzmocnionej konstrukcji).
7. Wielkość pojemnika powinna być dostosowana do liczby użytkowników i częstotliwości odbierania
odpadów.
8. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do
zbierania odpadów komunalnych zmieszanych (niesegregowanych) biorąc pod uwagę następujące parametry:
1) budynki mieszkalne - na jednego mieszkańca musi przypadać, co najmniej 20 litrów pojemności
pojemnika, przy częstotliwości odbierania odpadów 1 raz na 2 tygodnie; przy czym na każdym budynku
jednorodzinnym zlokalizowany musi być, co najmniej jeden pojemnik o pojemności minimum 120 litrów,
a w przypadku budynku wielorodzinnego minimum jeden pojemnik o pojemności 240 litrów lub
2 pojemniki o pojemności łącznej 240 litrów.
2) nieruchomości letniskowe nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne
nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, które są wykorzystywane jedynie
przez część roku - zlokalizowany musi być co najmniej jeden pojemnik o pojemności minimum 110/120
litrów bez względu na powierzchnię domku lub nieruchomości i ilości wytwarzanych odpadów
komunalnych;
3) szkoły - na każdego ucznia i pracownika musi przypadać co najmniej 10 litrów pojemności pojemnika,
przy częstotliwości odbierania odpadów 1 raz na 2 tygodnie, przy czym na każdej nieruchomości
zlokalizowany musi być co najmniej jeden pojemnik o pojemności minimum 1100 litrów lub kilka
pojemników o łącznej, minimalnej pojemności 1100 litrów;
4) żłobki i przedszkola - na każde dziecko i pracownika musi przypadać co najmniej 15 litrów pojemnika,
przy częstotliwości odbierania odpadów 1 raz na 2 tygodnie, przy czym na każdej nieruchomości
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zlokalizowany musi być co najmniej jeden pojemnik o pojemności minimum 240 litrów lub dwa pojemniki
o łącznej, minimalnej pojemności 240 litrów;
5) lokale handlowe - na każde 10m2 powierzchni całkowitej lokalu musi przypadać co najmniej 60 litrów
pojemności pojemnika, oraz 7 litrów pojemnika na każdą zatrudnioną osobę, przy częstotliwości odbierania
odpadów 1 raz na 2 tygodnie, przy czym dla każdego lokalu zlokalizowany musi być co najmniej jeden
pojemnik o pojemności minimum 110/120 litrów;
6) lokale gastronomiczne - na jedno miejsce konsumpcyjne musi przypadać co najmniej 60 litrów pojemności
pojemnika oraz 7 litrów pojemnika na każdą zatrudnioną osobę , przy częstotliwości odbierania odpadów
1 raz na 2 tygodnie, przy czym dla każdego lokalu zlokalizowany musi być co najmniej jeden pojemnik
o pojemności minimum 110/120 litrów;
7) uliczne punkty szybkiej konsumpcji na jeden punkt musi przypadać co najmniej dwa pojemniki
o pojemności 240 litrów, przy częstotliwości odbierania odpadów 1 raz na 2 tygodnie lub kilka pojemników
o łącznej, minimalnej pojemności 240 litrów;
8) lokale prowadzące działalność spożywczą lub gastronomiczną wymagane jest także ustawienie za zewnątrz
lokalu kosza wyłożonego workiem foliowym o minimalnej pojemności minimum 60 litrów i jego
codzienne opróżnianie.
9) zakłady rzemieślnicze, usługowe i produkcyjne (dotyczy pomieszczeń biurowych i socjalnych) na każdego
pracownika musi przypadać co najmniej 10 litrów pojemności pojemnika, przy częstotliwości odbierania
odpadów 1 raz na 2 tygodnie, przy czym na każdego obiektu zlokalizowany musi być co najmniej jeden
pojemnik o pojemności minimum 110/120 litrów;
10) koszary, hotele, pensjonaty itp. na jedno łóżko musi przypadać co najmniej 15 litrów pojemności
pojemnika, przy częstotliwości odbierania odpadów 1 raz na 2 tygodnie, przy czym na każdego obiektu
zlokalizowany musi być co najmniej jeden pojemnik o pojemności minimum 1100 litrów lub kilka
pojemników o łącznej, minimalnej pojemności 1100 litrów.
Odpady selektywnie zbierane
§ 9. 1. Na terenie gminy Dziemiany selektywne zbieranie odpadów typu papier, szkło, tworzywa sztuczne,
opakowania wielomateriałowe, metale prowadzi się w urządzeniach do selektywnego zbierania odpadów tj.
w workach lub pojemnikach.
2. Worki lub pojemniki do selektywnego zbierania odpadów winny być oznaczone napisem lub kolorem
w następujący sposób:
1) dla odpadów szkła – napis „SZKŁO” lub kolor zielony,
2) dla odpadów papieru, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i metali – napis „PLASTIK”
lub „PAPIER”, lub kolor żółty,
3) dla popiołów – napis „POPIOŁY”.
3. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do zapewnienia selektywnego zbierania odpadów
komunalnych w workach lub pojemnikach w lokalnych punktach selektywnego zbierania odpadów:
1) w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz w budynkach o funkcji mieszanej (mieszkalnej
i użytkowej) oraz zabudowie letniskowej:
a. w workach lub pojemnikach dla szkła o pojemności minimum 120 litrów,
b. w workach lub pojemnikach dla tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych
o pojemności minimum 120 litrów,
c. w workach lub pojemnikach dla makulatury o pojemności minimum 120 litrów, (dopuszcza się
wystawienie makulatury w wiązkach związanych sznurkiem),
d. w pojemnikach metalowych dla popiołów o pojemności minimum 120 litrów ( w sezonie
grzewczym),
2) w dużych obiektach użytkowych oraz obiektach użyteczności publicznej, w lokalnych punktach
selektywnego zbierania odpadów wyposażonych:
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a. w pojemniki dla szkła o pojemności minimum 1100 l,
b. w pojemniki dla tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i metali o pojemności
minimum 1100 l,
c. w pojemniki dla makulatury o pojemności minimum 1100 l,
d. w pojemniki metalowe dla popiołów o pojemności minimum 240 litrów,
3) w pozostałych nieruchomościach na których nie zamieszkują mieszkańcy w workach lub pojemnikach
o parametrach opisanych w pkt 1 lub 2.
§ 10. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne na zlecenie gminy, dostarczy urządzenia do
selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych takich jak: papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania
wielomateriałowe i metale oraz popioły.
Rozmieszczenie pojemników do gromadzenia odpadów
§ 11. 1. Właściciele nieruchomości podczas lokalizowania na terenie nieruchomości pojemników
przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych zobowiązani są do uwzględnienia przepisów
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr75, poz. 690 ze zm.), a w razie braku możliwości
spełniania wymogów zawartych w powyższym rozporządzeniu zobowiązani są do zawarcia umowy
z właścicielem innej nieruchomości celem zapewnienia użytkowania urządzeń do gromadzenia odpadów
komunalnych i poinformowania o tym gminy.
2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyznaczenia zgodnie z przywołanymi przepisami
i odpowiedniego przygotowania miejsca ustawienia pojemników, które powinno znajdować się na wyrównanej,
utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota;
3. Pojemniki na odpady zmieszane lub segregowane stojące poza pergolą należy zabezpieczyć przed
niekontrolowanym przesuwaniem się np. pod wpływem wiatru oraz do zagwarantowania bezkolizyjnego
dojazdu do pojemników, jak również możliwości przemieszczania pojemników na odpady z punktu ich
zbierania do miejsca zatrzymania pojazdu, służącego do odbioru odpadów.
4. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie pojemników na odpady komunalne w należytym
stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, poprzez ich bieżące czyszczenie i dezynsekcje i dezynfekcję,
co najmniej dwa razy w roku. Wymagania te dotyczą także pergoli śmietnikowych.
5. Obowiązki dotyczące wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych
zmieszanych oraz utrzymania ich w należytym stanie technicznym i sanitarnym mogą być przedmiotem
odrębnej umowy pomiędzy właścicielem nieruchomości, a przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne lub
innym uprawnionym podmiotem.
§ 12. 1. Tereny przeznaczone do użytku publicznego, w szczególności takie jak drogi publiczne (chodniki),
przystanki komunikacyjne, parki, place zabaw powinny być wyposażone przez ich właścicieli w kosze uliczne
o pojemności od 10 litrów do 80 litrów.
2. Odległość pomiędzy koszami rozstawionymi przy drogach publicznych, chodnikach i w parkach
powinna być dostosowana do natężanie ruchu pieszych.
3. Na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą, a jeśli jej nie ma - to w sąsiedztwie
oznaczenia przystanku.
4. Właściciele nieruchomości (terenów publicznych) zobowiązani są do systematycznego opróżniania
koszy ulicznych, nie dopuszczając do ich przepełnienia, oraz do utrzymania ich w należytym stanie sanitarnym
porządkowym i technicznym.
DZIAŁ IV.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 13. 1. Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości następuje według poziomu zapełnienia
pojemników na odpady, od poniedziałku do soboty z wyłączeniem dni wolnych od pracy, przy uwzględnieniu
następującego harmonogramu:
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1) w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz w budynkach o funkcji mieszkalnej i funkcji użytkowej:
a. odpady zmieszane (niesegregowane) odbierane są nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w miesiącach
letnich nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie,
b. odpady selektywnie zebrane: makulatura, tworzywa sztuczne, metale i opakowania
wielomateriałowe odbierane są nie rzadziej niż raz na miesiąc, natomiast szkło nie rzadziej niż raz na
kwartał,
c. popioły odbierane są w sezonie zimowych (od 15 października do 30 kwietnia) nie rzadziej niż raz
na miesiąc, natomiast w pozostałym okresie wg potrzeb,
2) z nieruchomości gdzie nie zamieszkują mieszkańcy, w tym z nieruchomości letniskowych:
a) odpady zmieszane (niesegregowane) odbierane są nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w miesiącach letnich
nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie,
b) odpady selektywnie zebrane: makulatura, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe
odbierane są nie rzadziej niż raz na miesiąc, natomiast
szkło nie rzadziej niż raz na kwartał,
3) z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na
cele rekreacyjno-wypoczynkowe, które są wykorzystywane jedynie przez część roku:
a) odpady zmieszane (niesegregowane) odbierane są nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w miesiącach letnich
nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie,
b) odpady selektywnie zebrane: makulatura, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe
odbierane są nie rzadziej niż raz na miesiąc, natomiast
szkło nie rzadziej niż raz na kwartał,
4) popioły odbierane są w sezonie zimowych (od 15 października do 30 kwietnia) nie rzadziej niż raz na
miesiąc, natomiast w pozostałym okresie wg potrzeb.
2. Poza sezonem letnim, dopuszcza się na nieruchomościach świadczących usługi związane z obsługą ruchu
turystycznego, do zmniejszenia częstotliwości odbierania odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie
zebranych. Właściciel nieruchomości określi w deklaracji o wysokości opłaty oczekiwaną częstotliwość
odbioru odpadów komunalnych poza sezonem.
§ 14. 1. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych następuje na zasadach wskazanych w umowie zawartej
pomiędzy właścicielem nieruchomości a podmiotem, przy czym nieczystości ciekłe muszą być usuwane
z częstotliwością adekwatną do zużycia wody (wg wskazań wodomierza - dla celów bytowo-gospodarczych)
i pojemności zbiornika, nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych powinna być
dostosowana do instrukcji eksploatacji oczyszczalni.
3. Właściciele nieruchomości zabudowanych usytuowanych na terenach nieuzbrojonych w sieć kanalizacji
sanitarnej zobowiązani są do:
1) utrzymania w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym zbiorników bezodpływowych do gromadzenia
nieczystości płynnych,
2) okresowej kontroli ich szczelności,
3) zagwarantowania dojazdu do zbiorników bezodpływowych,
4) zapewnienia systematycznego usuwania nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych oraz
niedopuszczania do ich przepełniania i wylewania się ścieków na powierzchnię terenów,
§ 15. 1. W celu ułatwienia odbioru odpadów komunalnych właściciele nieruchomości umieszczają
pojemniki i worki wypełnione odpadami:
1) w przypadku zabudowy wielorodzinnej, budynkach usługowych, produkcyjnych, obiektach użyteczności
publicznej oraz podobnych obiektach - w wyznaczonych miejscach umożliwiających ich odbiór,
2) w przypadku zabudowy jednorodzinnej, zabudowy rozproszonej (wybudowania) oraz zabudowy
letniskowej – przy drodze dojazdowej do nieruchomości.
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2. Udostępnienie pojemników i worków powinno nastąpić przed godziną 7.00 rano, w przypadku
niestosowania się do w/w zaleceń odpady nie zostaną odebrane, a ewentualny ich odbiór nastąpi za dodatkową
opłatą.
§ 16. 1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy są zobowiązani do zapewnienia
selektywnego zbierania odpadów nietypowych w następujący sposób:
1) odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone należy kompostować w kompostownikach
przydomowych lub dostarczać do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów;
2) przeterminowane leki należy dostarczać do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów lub do
wskazanych aptek, przy czym papierowe opakowania oraz papierowe ulotki informacyjne należy dołączyć
do papieru;
3) chemikalia należy dostarczać do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów ;
4) zużyte baterie należy umieszczać w pojemnikach na baterie w sklepach, placówkach oświatowych lub
dostarczać do centralnego punktu zbierania selektywnego odpadów;
5) akumulatory należy umieszczać w pojemnikach przy stacjach obsługi samochodów lub dostarczać do
gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów;
6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy zostawiać w placówkach handlowych (dotyczy sytuacji
zakupu nowego sprzętu i pozostawienia starego) lub dostarczać do gminnego punktu selektywnego
zbierania odpadów;
7) meble i inne odpady wielkogabarytowe (tj. odpady, które ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą
być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, np.
stolarka budowlana, meble, armatura sanitarna, opakowania i inne materiały o dużych rozmiarach) należy
dostarczać do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów;
8) zużyte opony należy pozostawiać w punktach/placówkach wymiany opon lub dostarczać do gminnego
punktu selektywnego zbierania odpadów;
9) odpady budowlano – rozbiórkowe z gospodarstw domowych należy dostarczać w ilości do 1 m3 do
gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów, przy czym wymaga się odrębnego wydzielenia gruzu
budowlanego, tworzyw sztucznych, styropianu i odpadów niebezpiecznych.
2. Właściciel nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy lub mieszkaniec może zamówić odrębną
usługę u przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne, wpisanego do rejestru działalności regulowanej,
odbiór odpadów nietypowych opisanych w ustępie 2 bezpośrednio z nieruchomości. Usługa taka nie jest objęta
opłatą wnoszoną do gminy za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 17. 1. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a na terenie, których,
w wyniku pielęgnacji zieleni, powstają odpady zielone, zobowiązani są do ich selektywnego zbierania
i kompostowania lub do przekazywania do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów, na warunkach
określonych przez ten punkt.
2. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a na terenie, których, powstają
odpady wielkogabarytowe, budowlano rozbiórkowe, zobowiązani są do ich selektywnego zbierania
przekazywania przedsiębiorcy odbierającemu odpady lub innemu podmiotowi zgodnie z przepisami prawa lub
do przekazywania do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów, na warunkach określonych przez ten
punkt.
§ 18. 1. Zabrania się umieszczania w pojemnikach na odpady komunalne zmieszane lub urządzeniach do
selektywnego zbierania odpadów, odpadów niezgodnych z ich przeznaczeniem.
2. Zabrania się umieszczania w pojemnikach na odpady komunalne zmieszane lub urządzeniach do
selektywnego zbierania odpadów śniegu i lodu.
3. Zabrania się umieszczania w pojemnikach z tworzywa sztucznego gorącego popiołu.
4. Zabrania się wrzucania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, sklepów,
punktów gastronomicznych, usługowych i innych nieruchomości, na których powstają odpady, do koszy
ulicznych oraz do pojemników innych właścicieli nieruchomości.
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5. Zabrania się spalania odpadów komunalnych na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych
budynków;
6. Zabrania się także:
1) zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt;
2) wywożenia i wysypywania odpadów stałych w miejscach do tego niewyznaczonych;
3) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi;
4) zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z obornika do zbiorników
bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe.
5) indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości;
6) wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów, nieczystości ciekłych i wód
opadowych spływających z powierzchni dachów, podjazdów, itp.;
7) zajmowania pasa drogowego (chodniki, pobocza, jezdnie, rowy przydrożne) celem składowania odpadów
lub materiałów budowlanych).
DZIAŁ V.
Wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami
§ 19. 1. Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami Województwa Pomorskiego WPGO 2018 dla gminy
Dziemiany został wyznaczony region gospodarki odpadami - Region Północno-Zachodni z regionalnym
zakładem przetwarzania odpadów w Sierżnie, w Bierkowie oraz w zakresie przetwarzania odpadów zielonych
w Wodociągach Słupsk.
2. W przypadku awarii instalacji regionalnej w Sierżnie, bądź w stanach odbiegających od normalnych
eksploatacji, dopuszcza się skierowanie strumienia odpadów do instalacji zastępczych RIPOK Bierkowo,
RIPOK Czarnówko, RIPOK Stary Las.
§ 20. 1. Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości obowiązani są do:
1) Przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów
zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do
wskazanej w WPGO regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów, a w przypadku jej braku – do
instalacji przeznaczonej do zastępczej obsługi regionu gospodarki odpadami komunalnymi.
2) Przekazywanie odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do
instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych wskazanych w umowie.
§ 21. Gospodarowanie odpadami komunalnymi winno przyczyniać się do dojścia do systemu gospodarki
odpadami zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju, w którym w pełni realizowane są zasady gospodarki
odpadami, a w szczególności zasada postępowania z odpadami zgodnie z hierarchią sposobów postępowania
z odpadami, czyli po pierwsze zapobieganie powstaniu odpadów, a następnie kolejno przygotowanie do
ponownego użycia, recykling, inne metody odzysku (czyli wykorzystanie odpadów), unieszkodliwianie, przy
czym najmniej pożądanym sposobem zagospodarowania jest składowanie.
DZIAŁ VI.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe
§ 22. 1. Utrzymujący zwierzęta domowe są zobowiązani do zachowania środków ostrożności
zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia starań, by zwierzęta te były jak
najmniej uciążliwe dla otoczenia.
2. Utrzymujący psy i inne zwierzęta domowe są zobowiązani do sprawowania właściwej opieki nad tymi
zwierzętami, a w szczególności niepozostawiania ich bez dozoru, jeżeli zwierzę nie jest należycie uwiązane lub
nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym, bądź na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający
samodzielne wydostanie się z niego.
3. Utrzymujący gady, płazy, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych są zobowiązani
zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia.
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§ 23. 1. Prowadzenie psów agresywnych - w tym wszystkich psów ras wymienionych w rozporządzeniu
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów
uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687) oraz mieszańców z tymi rasami - wyłącznie na uwięzi oraz
w założonych kagańcach.
2. Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko w miejscach mało uczęszczanych i pod warunkiem, że
pies ma kaganiec, a właściciel (opiekun) ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego
zachowaniem.
§ 24. Do obowiązków utrzymujących zwierzęta domowe należy sprzątanie i usuwanie odchodów
pozostawionych przez te zwierzęta na chodnikach, w alejkach spacerowych a także w innych miejscach
publicznych.
§ 25. Przy przewozie i przenoszeniu zwierząt domowych utrzymujący je zobowiązani są stosować środki
ochrony niezbędne dla bezpieczeństwa innych osób i zwierząt oraz dla utrzymania czystości w miejscach
przeznaczonych do wspólnego lub publicznego użytku.
DZIAŁ VII.
Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych
nieruchomościach
§ 26. 1. Zabrania się utrzymywania i hodowli zwierząt gospodarskich:
1) wewnątrz mieszkań,
2) w pomieszczeniach niezaprojektowanych i nieprzeznaczonych do tego celu, jak: strychy, piwnice domów
mieszkalnych, garaże wbudowane w domy mieszkalne, balkony, werandy itp.,
3) na parcelach obiektów uznanych przez właściwe organy za obiekty o charakterze zabytkowym lub
reprezentacyjnym,
4) na terenach ujęć wodnych oraz w strefach ochronnych wokół tych ujęć, określonych odrębnymi przepisami
prawa wodnego,
5) na terenach rekreacyjnych.
§ 27. 1. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, nie stanowiącej gospodarstwa rolnego, o ile
chów miałby odbywać się w budynkach usytuowanych bliżej niż 100 m od budynków z pomieszczeniami
mieszkalnymi dopuszcza się utrzymywanie i hodowlę zwierząt gospodarskich w obrębie nieruchomości,
wyposażonej w odpowiednie pomieszczenia inwentarskie, w ilości nieprzekraczającej:
1) 1 szt. koni,
2) 2 szt. bydła,
3) 3 szt. trzody chlewnej: świń, owiec lub kóz,
4) 20 szt. drobiu,
5) 20 szt. królików,
6) zwierzęta futerkowe – zakaz hodowli
2. Pod pojęciem utrzymania i hodowli zwierząt gospodarskich należy rozumieć wszelkie formy posiadania
zwierząt gospodarskich na terenie Gminy Dziemiany. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie jest obowiązany do
zapewnienia im opieki i właściwych warunków bytowania. Warunki chowu i hodowli zwierząt nie mogą
powodować u nich urazów i uszkodzeń ciała lub innych cierpień.
3. Utrzymywanie i hodowla zwierząt powinna być usytuowana i prowadzona w taki sposób, aby
nie pogarszała warunków zdrowotnych, sanitarnych i porządkowych otoczenia, nie powodowała uciążliwych
zanieczyszczeń powietrza (odorów) gleby i wody oraz innych uciążliwości dla ludzi przebywających
w obiektach przeznaczonych na stały pobyt ludzi lub w ich bezpośredniej bliskości.
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4. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty inwentarskie przeznaczone do utrzymywania
i hodowli zwierząt gospodarskich, określają odrębne przepisy budowlane. Wybiegi dla zwierząt gospodarskich
winny być ogrodzone siatką drucianą lub innym odpowiednim ogrodzeniem, w sposób uniemożliwiający
przedostanie się zwierząt poza obręb wybiegu.
5. Od budynków mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej obiekty inwentarskie powinny być
odizolowane pasem strefy ochronnej, mierzonej od najbardziej wysuniętego w ich stronę pomieszczenia, klatki
lub wybiegu dla chowu przydomowych zwierząt gospodarskich. Strefa ta powinna wynosić co najmniej:
a) 25 m od domów jednorodzinnych o luźnej zabudowie,
b) 50 m od jednokondygnacyjnych domów wielorodzinnych lub domów jednorodzinnych o zwartej zabudowie
szeregowej,
c) 100 m od wielokondygnacyjnych, wielorodzinnych domów oraz obiektów użyteczności publicznej, takich
jak: szkoły, przedszkola i żłobki, ośrodki zdrowia i szpitale, obiekty kultu religijnego, obiekty rekreacyjne
i kulturalno-oświatowe oraz inne przeznaczone na stały pobyt ludzi.
6. Pomieszczenie dla zwierząt gospodarskich, teren ich utrzymania i hodowli oraz otoczenie obiektów
inwentarskich winny być utrzymane w należytej czystości oraz odkażane zgodnie z wymaganiami
przewidzianymi w przepisach sanitarnych. W przypadku gdy z pomieszczeń gospodarczych gnojówka
nie może być usuwana przy wykorzystaniu odpowiednich urządzeń kanalizacyjnych, winna być ona
odprowadzana krytymi rowkami ściekowymi do studzienek i dołów kloacznych, urządzonych w ten sposób,
aby odprowadzona i gromadzona gnojówka nie zanieczyszczała wód gruntowych i gleby.
7. Odchody zwierząt, obornik, odpady i inne nieczystości pochodzące z utrzymania i hodowli, gromadzone
poza pomieszczeniami dla zwierząt, winny być magazynowane w miejscach o utwardzonym
i nieprzepuszczalnym podłożu, oddalonych co najmniej 30 m od miejsc publicznych oraz budynków lub innych
obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi.
8. Właściciele lub opiekunowie zwierząt są obowiązani do usuwania pozostawionych przez nie odchodów,
karmy, ściółki oraz innych nieczystości pochodzących z utrzymania i hodowli zwierząt. Obowiązek ten dotyczy
również wszystkich miejsc użyteczności publicznej (ulice, chodniki, trawniki itp.) zanieczyszczonych podczas
przepędzania zwierząt gospodarskich.
9. Odpady stanowiące odchody zwierzęce w postaci gnojówki lub gnojowicy należy usuwać na tereny
wykorzystywane pod produkcję rolniczą w terminie od 1 marca do 30 listopada, według potrzeb,
nie doprowadzając do przepełnienia zbiornika.
10. Odchody zwierzęce usunięte na grunty rolnicze należy przykryć lub wymieszać z glebą nie później niż
następnego dnia po ich usunięciu.
11. Zabrania się chowu zwierząt gospodarskich metodą bezściółkową na terenach chronionych
przyrodniczo – Wdzydzki Park Krajobrazowy oraz jego otulina.
Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§ 28. 1. Przeprowadza się deratyzację nieruchomości oraz pomieszczeń, w szczególności takich, jak: węzły
ciepłownicze przyłącza kanalizacyjne, sieć kanalizacji sanitarnej, korytarze, pomieszczenia piwniczne, zsypy
i komory zsypowe, wiaty śmietnikowe, pomieszczenia produkcyjne i magazyny.
2. Deratyzacja jest przeprowadzana dwukrotnie w ciągu roku: w pierwszym terminie w miesiącach marzeckwiecień, w drugim terminie w miesiącach listopad-grudzień. Dokładny termin deratyzacji zostanie podany do
publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

