Zal4cznik do Uchwaly Nr ....................
Rady Miasta Ustrori

z dnia....................2019 r.
Regulamin utrzymania czystoSci i porz4dku na terenie Miasta Ustrori.

Rozdzial

l.

Postanowienia og6lne

$1.
Regulamin tstala szczeg6lowe zasady utrzymania czystoSci i porz4dku na terenie Miasta Ustrof.

Rozdzial2,
Wymagania w zakresie utrrymania porzqdku i czystoSci na terenie nieruchomoSci
i terenach uZytku publicznego

$2.
Odpady komunalne powstale na terenie nieruchomoS ci zbierane s4 w spos6b selektywny.

$3.
Selektywnej zbi6rce podlegaj4 wytworzone na terenie nieruchomoSci nastgpuj4ce frakcje odpad6w komunalnych:
1) tworzywa sztuczne,

2) papier,
3) szklo bezbarwne,
4) szklo kolorowe,
5) opakowania wielomatelialowe,
6) metal,
7) bioodpady,
8) odpady budowlane i rozbi6rkowe,
9) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

l0) zuZyty sprzgt elektryczny i elektroniczny,

ll) zuZyIe opony,
12) pr zelerminowane leki

13) odpady nie kwalifikuj4ce sig do odpad6w medycznych powstatych w gospodarstwie domowym w wyniku

przyjmowania produkt6w leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we
krwi, w szczeg6lnoSci igiet i strzykawek,
14) zuLryte baterie

i akumulatory,

15) chemikalia,
I

6) odpady niebezpieczne.

$4.

WaSciciel nieruchomoSci zobowi4zany jest do niezwlocznego uprz4tnigcia blota,

i

Sniegu

lodu, a innych zanieczyszczeri w miarg potrzeb, z czEici nieruchomoSci sluZ4cych do uzytku publicznego,
w spos6b orazw miejscu nie powoduj 4cym zal<l6cefi ruchu pieszych i pojazd6w.
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ss.
Mycie pojazd6w samochodowych poza myjniami moze odbywad sig na terenie nieruchomoSci jedynie pod
warunkiem, Ze powstaj4ce Scieki odprowadzane s4 do kanalizacji sanitarnej lub og6lnosplgwnej lub s4 gromadzone
w spos6b umoZliwiaj4cy ich usuniEcie na zasadach okreSlonych w przepisach odrEbnych. Scieki takie nie mog4 by6
odprowadzane bezpoSrednio do w6d lub do ziemi.

$6.

Naprawy pojazd6w samochodowych poza warsztatami naprawczymi mog4 odbywa6 siQ na terenach
nieruchomoSci, zwylqczeniem teren6w sluz4cych do uZytku publicznego,wylqcznie w zakresie dora1nych napraw
zwiqzanych zbie2qc1 eksploatacj4 pojazdl, pod warunkiem, 2e niespowoduj1 skazenia w6d lub ziemi oraz
nie bgd4 uciqZliwe dla s{siednich nieruchomofici. Zuryte czgsci oraz materialy eksploatacyjne naleiry gromadzil,
w zalelno{ci od powstalej frakcji odpad6w, w przeznaczonych do tego celu pojemnikach, a nastgpnie usun46
zgodnie z ob ow iqzuj 4cy mi przepis ami.

Rozdzial3.
Rodzaj i minimalna pojemnoS6 trzqdzefi przeznaczonych do zbierania odpad6w komunalnych na terenie
nieruchomoSci oraz na drogach publicznych, a tak2e warunk6w ich rozmieszczenia orazutrzymywania
w odpowiednim stanie sanitarnym, porz4dkowym i technicznym

$7.
Zobowi1zuje sig kaZdego wtaSciciela nieruchomoSci do wyposalenia nieruchomoSci we wlasnym zakresie w worki

lub zamknigte znormalizowane pojemniki do zbierania odpad6w komunalnych, kt6re powinny by6

opisane

z podaniem numeru nieruchomo6ci.

$8.

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunale powinny by( zbierane i gromadzone
w szczelnych, zamykanych pojemnikach opojemnoSci, co najmniej 110litr6w uwzglgdniaj4c Sredni4 iloS6
odpad6w komunalnych wytworzonych na danej nieruchomoSci. Przez Sredni4 iloS6 odpad6w rozumie sig iloSd
wylwarzanych odpad6w w przeciqgu jednego tygodnia:

-

15 litr6w na mieszkafica,

20litr6w

na jedno l62ko

20litr6w

na jedno miejsce konsumpcyjne dla

-

dla szpitali, internat6w, hoteli, pensjonat6w itp.,

lokali gastronomicznych.

$e.
Urz4dzenia przewidziane do zb\erania i gromadzenia odpad6w na terenach nieruchomoSci przeznaczonych do
uzytku publicznego oraz na drogach publicznych to:
1) kosze uliczne o pojemnoSci co najmniej

10litr6w,

2) pojemniki na odpady o pojemnoSci 110 1itr6w, 240litrow,1100 1itr6w.
3) worki ztworzywa sztucznego.
$ 10.

Na drogach publicznych, chodnikach, skwerach i zielericach odpady komunalne gromadzone s4 w koszach
ulicznych, ustawionych w miejscach i iloSci pozwalaj4cej na swobodne korzystanie znich przez przechodni6w,
jednak nie rzadziej niz co 500 m.
s 11.

Do

selektywnego gromadzenia odpad6w komunalnych, o kt6rych mowa w
3 pkt 1-7 stosuje sig worki
o pojemnoSci co najmniej 80 litr6w, oraz pojemniki, kt6re powinny by6 utrzymywane w nastgpuj4cej kolorystyce:

l)

$

z6lty

-

zprzeznaczeniem na tworzywa sduczne, metale oraz opakowania wielomaterialowe

2) niebieski

-

zprzeznaczeniem na papier,
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3) biafy -zprzeznaczeniem na szklo bezbarwne,

4) zielony

-

5) br4zowy

zprzeznaazeniem na szklo kolorowe,

-

z przeznaczeniem na bioodpady.
$ 12.

Pojemniki do zbierania oraz gromadzenia odpad6w komunalnych i kompostowniki powinny by6 ustawione
w granicach nieruchomoSci, w spos6b odpowiadaj4cy przepisom prawa i niepowoduj qcy uciqZliwoSci i utrudnieri
dla mieszkaric6w lub os6b trzecich.
$ 13.
1. Do zbierania bioodpad6w stanowi4cych odpady komunalne przezwla!;cicieli nieruchomoSci zabudowanych
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi mogq sht?y( kompostowniki przydomowe.

2.Przez kompostownik przydomowy naleZy rozumie6 ograniczony Scianami pojemnik bez dna, poLohony na
wkt6rym zachodzq procesy rozldadu substancji organicznych iprzeksztalcania ich

przepuszczalnym podloZu,

w kompost.
$ 14.

Pojemniki do zbierania odpad6w komunalnych i kompostowniki nale?y utrzymywat w nalezytym stanie
sanitarnym poprzez ich mycie oraz dezynfekcjE, porzqdkowym - nie dopuszczaj4c do ich przepelnienia oraz do
zalegania odpad6w naziemi, ataWe w nalezytym stanie technicznym poprzez wykonywanie niezbgdnych napraw,
i or az wy miany, niezwlo cznie po zaistni eniu takiej konie cznoSci.

kons erwacj

R.ozdzial4.
CzgstotliwoSd i sposoby pozbywania sig odpad6w komunalnych
i nieczystoSci ciektych z terenu nieruchomoSci oraz z teren6w przeznaezonych do u2ytku publicznego

s ls.
WlaSciciele nieruchomoSci niezamieszkalych, na kt6rych powstaj4 odpady komunalne, zobowi4zani s4 do
pozbywania sig odpad6w wspos6b okreSlony w $ 16 ust. 1, $ 17, $ 19, $ 20, S 2l pkt.l lit. c, pkt.2|it. c, $
22pkt.3, $ 23 pkt. I lit. c, pkt.2, przy czym przekazywanie odpad6w nastgpuje na podstawie indywidualnej
umowy zawartej pomigdzy wlaScicielem nieruchomoSci, a przedsigbiorc4 wpisanym do rejestru dzialalnoSci
regulowanej.
$ 16.

zobowiqzany jest do systematycznego pozbywania siE odpad6w komunalnych
z nieruchomoSci, wystawiaj4c urz4dzenia (pojemniki, worki) przy wlasnej nieruchomoSci, w miejscach o r6wnym
podlozu, latwo dostgpnym dla poj azd6w specj alistycznych.
1. WtaSciciel nieruchomo5ci

2. Odpady, o kt6rych mowa w $ 3 przyjmowane sqprzez punkt selektywnej zbi6rki odpad6w komunalnych po
ich dostarczeniuprzez mieszkaric6w we wlasnym zakresie i na wlasny koszt.
$ 17.

Odpad6w budowlanych i rozbi6rkowych, o kt6rych mowa w $ 3 pkt 8 mozna pozbywa(, sig wedlug potrzeb, po
indywidualnym uzgodnieniu z podmiotem odbieraj4cym odpady komunalne.
$ 18.

Selektywniezebranychodpad6wkomunalnych,okt6rychmowaw$3pkt9-l2moznapozbywalsigwramach
zbi6rki przeprowadzanej co najmniej raz w roku w terminach ogloszonych odrgbnie.
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s le.
Odpad6w w postaci przeterminowanych lek6w, mo2na pozbywal sig poprzez umieszczenie ich w odpowiednio
oznakowanych pojemnikach umieszczonych w aptekach oraz prrychodniach zlokalizowanych na terenie Miasta

Ustrof.
s 20.

Zuirytych baterii i akumulator6w moZna pozbywa( siE poprzez umieszczanie ich w odpowiednio oznakowanych
pojemnikach zlokalizowanych na terenie Miasta Ustrofi.
$ 21.

h naleLry pozbywat sig poprzez
uprawnionemu przedsigbiorcy w spos6b wskazany w $ 16 ust. 1, z nastgpuj4cq czgstotliwoSci4:

Niesegregowanych lzmieszanych) odpad6w komunalnyc

ich

przekazywanie

1) w okresie od pocz4tku kwietnia do korica pafidziemika:

a) z budynk6w mieszkalnych jednorodzinnych - nie rzadziej niLraz na dwa tygodnie,

b) z budynk6w wielolokalowych - nie rzadziej niLraznatydzieh,
c) z nieruchomoSci niezamieszkalych - nie rzadziej niL raz na miesi4c.
2) W okresie od pocz4tku listopada do korica marca:
a) z budynk6w mieszkalnych jednorodzinnych - nie rzadziej niZ dwarazy w miesi4cu,

b) z budynk6w wielolokalowych - nie rzadziej nizraz na dwa tygodnie,
c) z nieruchomoSci niezamieszkalych - nie rzadziej niLraz na kwartal.
$ 22.

Selektywnie zebranych odpad6w komunalnych nalely pozbywa(, sig poprzez ich przekazywanie uprawnionemu
przedsigbiorcy w spos6b wskazany w $ 16 ust. l, z nastEpuj4c4 czgstotliwoSci4:
1) z budynk6w mieszkalnych jednorodzinnych

- nie rzadziej niZ raz na miesi4c,

2) zbudynk6w wielolokalowych - nie rzadziej niL raz na dwa tygodnie,
3) z nieruchomo5ci niezamieszkalych - nie rzadziej niLraz na kwartal.
$ 23.

Selektywnie zebranych bioodpad6w komunalnychnaleLry pozbywad siE poprzezichprzekazywanie uprawnionemu
przedsigbiorcy w spos6b wskazany w $ 16 lust.7, znastgpuj4c4 czgstotliwo6ci4

l) w okresie

od poczqtku kwietnia do korica pa2dziernika:

a) z budynk6w mieszkalnych jednorodzinnych

b)

z

- nie rzadziej niZraz na dwa tygodnie,

budynk6w wielolokalowych - nie rzadziej ni?raznatydziefr,

c) z nieruchomo5ci niezamieszkalych - nie rzadziej ni7 raz na miesi4c.
2)

w okresie od pocz4tku listopada do korica marca ze wszystkich typ6w nieruchomoSci wyszczeg6lnionych
w pkt 1 lit. a-c - nie rzadziej niZruz na miesiqc.
$ 24.

Opr6Znianie koszy ulicznych odbywa6 sig bgdzie w miarg potrzeb,jednak nie rzadziej nizraz w tygodniu.
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$ 2s.

WaSciciel nieruchomoSci, korzystaj4c z uslug przedsigbiorcy posiadaj4cego zezwolenie na opr6znianie zbiornik6w
bezodplywowych i transport nieczystoSci cieklych, opr62nia zbiornik bezodplywowy z czgstotliwoSci4
gwarantuj4cE zabezpieczenie go przed przepelnieniem, wylewaniem sig nieczystoSci, zanieczyszczeniem
i skazeniem powierzchni ziemi i w6d podziemnych. CzgstotliwoS6 usuwania nieczystoSci ciektych z terenu
nieruchomoSci winna byi dostosowana do ilo5ci zuzywanej wody, okreSlonej na podstawie wskazafi wodomierza
oraz pojemnoSci zbiornika bezodplywowego,.lednak nie rzadziej niLraz na kwaftal.

Rozdzial5.
Wymagania wynikaj4ce z wojew6dzkiego planu gospodarki odpadami
Dopuszcza sig kompostowanie odpad6w zielonych z pielggnacji teren6w zieleni i innych odpad6w ulegaj4cych
biodegradacji naterenie wlasnej nieruchomoSci zgodnie z $ 13, zzastrze2eniem przepis6w odrgbnych.

Rozdzial6.
Obowi4zki os6b utrzymuj4cych rwierzqta domowe, majqcych na celu ochrong przed zagroieniami lub
uci42liwoSci4 dla ludzi orazprzedzanieczyszczeniem teren6w przezn czonych do wsp6lnego u2ytku
$ 26.

Na tereny uZytku publicznego psy mogq by6 wyprowadzane tylko na smyczy.
$ 27.

WlaSciciele zwierzqt domowych sq zobowi4zani do usunigcia z miejsc przeznaczonych do uZytku publicznego
spowodowanychprzeznie zanieczyszczen. Przepis ten nie dotyczy os6b niewidomych.
$ 28.

Do obowiqzk6w os6b

utrzymuj4cych zwierzqta domowe nale?y utrzymanie miejsca bytowania zwierzqt

w czystoSci i porz4dku.
s 2e.
Osoby bgdqce wlaScicielami lub opiekunami ps6w i innych zwierz4t domowych sq zobowiEzane do sprawowania
wtaSciwej opieki nad tymi zwierzqtami zgodnie z obowi4zvjqc4 ustaw4 o ochronie zwierz4t, atak2e do zachowania
Srodk6w ostrozno5ci zapewniajqcych ochrong zdrowia i?yciahtdzi oraz zwierzqt, atakhe dolozenia wszelkich
starari aby zwierzgta te nie byty uci4zliwe dla otoczenia.
s 30.

Zakazt\e sig:

ps6w lub innych zwierzqt do obiekt6w uzytku publicznego, plac6wek handlowych lub
gastronomicznych jeheIi zakaz taki wynika zwyralnego oznakowania dokonanego przez wlaiciciela
nieruchomoSci (plac6wki czy obiektu). Ztego obowi4zku zwolnione s4 osoby korzystaj4ce zpomocy psa

1) wprowadzania

przewodnika,
2) wyprowadzania ps6w i innych zwierz4t na tereny przeznaczone na place zabaw dla dzieci. Ztego obowi4zku
zwolnione s4 osoby korzystaj4ce z pomocy psa przewodnika.
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Rozdzial6.
Zasady utrzymywania rwierz4t gospodarskich na terenach wylqczonych
z produkcji rolniczej, w fym ta}ze zakazu ich utrzymywania na okre5lonych obszarach lub
w poszczeg6lnych nieruchomoSciach
$ 31.

Wprowadza siQ zakaz utrzymywania zwierz4t gospodarskich na terenach wyl4czonych
z produkcji rolniczej w strefach ochrony uzdrowiskowej B i C w obrgbie budynk6w wielorodzinnych
(sp6ldzielczych, komunalnych, wsp6lnot mieszkaniowych itp.). Zasady utrzymywania zwierzqt gospodarskich
w strefie ochrony uzdrowiskowej A reguluje ustawa z dnia 28 lipca 2005 o lecznictwie uzdrowiskowym

uzdrowiskach iobszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych
poz.65l zpo2n. zm.).

(tj. DZ. U. z20l2r.

s 32.

Na pozostalych terenach wylqczonych z produkcji rolniczej dopuszcza sig utrzymywanie zwierz4l gospodarskich
w iloSci przeznaazonej v'rylqcznie na wlasny u?ytek.
$ 33.

Utrzymuj4cy zwierzgta gospodarskie zobowi4zany jest do:
1)

utrzymywania zwierz4t w odpowiednich pomieszczeniach wybudowanych
hodowlane zgodnie z wlaSciwymi przepisami,

lub

zaadaptowanych

na

cele

2) gromadzenia obornika i plynnych odpad6w zwierzqcych w miejscach spelniaj4cych wymogi w przepisach
odrgbnych, czyli na podlozu utwardzonym i uszczelnionym odpowiednimi plytami i w zbiornikach na odchody
o pojemnoSci umoZliwiaj 4cej przechowywanie ich przez wymagany przepisami okres,

3) ograniczenia uci4zliwo6ci, takich

jak halas, od6r, itp. wobec innych os6b zamieszkujqcych

nieluchomo5ci

s4siednie,

4) przestrzegania obowi4zuj4cych przepis6w sanitarno

-

epidemiologicznych.

Rozdzial T.
Obszary podlegaj4ce obowiqzkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania
$ 34.

Obowi4zkow ej der aty zacji podlegaj 4 obszary

:

1) zabudowane budynkami wielorodzinnymi,

2) zabudowane obiektamiimagazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetw6rstwab1di przechowywania
lub skladowania produkt6w rolno-spo

2y w

czy ch.
$ 3s.

Deratyzacjg na obszarach wymienionych w $ 34 nale?y przeprowadzi6 co najmniej raz w roku
pa1dzierniku.
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