UCHWAŁA NR XXVIII/136/2020
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA
z dnia 29 czerwca 2020 r.
w sprawie regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z poźn. zm1)) po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu-Dobrzyniu, Rada Miasta Golubia-Dobrzynia uchwala, co
następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Golub-Dobrzyń.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIII/120/2020 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 25 lutego 2020 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia (Dz. Urz. Woj.
Kuj-Pom. z 2020 r. poz. 1194).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Łukasz Pietrzak

1) Zmiany

tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2019 r. poz. 1579, Dz. U. z 2020 r. poz.150, poz. 284, poz. 875.
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Załącznik do uchwały Nr XXVIII/136/2020
Rady Miasta Golubia-Dobrzynia
z dnia 29 czerwca 2020 r.
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia
dotyczące:
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:
a) selektywne zbieranie i odbieranie odpadów komunalnych obejmujące co najmniej: papier, metale,
tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady,
b) selektywne zbieranie odpadów komunalnych prowadzone przez punkty selektywnego zbierania odpadów
komunalnych w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, które
zapewniają przyjmowanie co najmniej odpadów komunalnych: wymienionych w lit. a, odpadów
niebezpiecznych, przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów niekwalifikujących się do
odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów
leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności
igieł i strzykawek, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych
oraz odpadów tekstyliów i odzieży,
c) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku
publicznego,
d) mycie i naprawę pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi.;
2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na
drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i worków oraz utrzymania pojemników
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:
a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych
źródłach,
b) liczby osób korzystających z tych pojemników lub worków;
2a) utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów;
3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
4) innych 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.
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 2. 1. Na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia selektywnemu zbieraniu odpadów komunalnych na terenie
nieruchomości podlegają następujące rodzaje odpadów:
1) tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe
2) szkło;
3) papier i tektura;
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4) bioodpady
5) przeterminowane leki i chemikalia;
6) zużyte baterie i akumulatory;
7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
8) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
9) odpady budowlane i rozbiórkowe;
10) zużyte opony;
11) odzież i tekstylia;
12) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
13) popioły z palenisk domowych;
14) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we
krwi, w szczególności igły i strzykawki;
15) odpady niebezpieczne.
2. Odpady określone w ust. 1 gromadzone i odbierane są w sposób uniemożliwiający ich zmieszanie
z innymi rodzajami odpadów.
3. Na terenie nieruchomości selektywne zbieranie odpadów: tworzyw sztucznych, metali, opakowań
wielomateriałowych, szkła, papieru i tektury, bioodpadów oraz popiołu należy prowadzić w sposób polegający
na zbieraniu odpadów komunalnych w przystosowanych do tego celu pojemnikach lub workach.
4. Odpady niepodlegające selektywnej zbiórce należy gromadzić w pojemnikach o wielkości i liczbie
uzależnionej od liczby mieszkańców nieruchomości lub w przypadku nieruchomości niezamieszkałych według
indywidualnych potrzeb, w sposób opisany w niniejszym Regulaminie;
5. Odpady zebrane selektywnie i pozostałe zmieszane odpady należy przekazywać przedsiębiorcy
odbierającemu odpady w terminach wyznaczonych harmonogramem przekazanym właścicielom nieruchomości
lub dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Należy przy tym zapewnić
łatwe, bezkolizyjne i niepowodujące uciążliwości dojście i dojazd do miejsca usytuowania pojemników na
odpady na terenie nieruchomości dla mieszkańców, użytkowników i pracowników przedsiębiorcy
odbierającego odpady komunalne.
6. Nieruchomości należy zabezpieczyć przed wydostawaniem się odpadów na tereny przyległe;
7. Właściciele nieruchomości zobowiązani są udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów
komunalnych, w dniu odbierania tych odpadów (wg określonego harmonogramu odbioru). Pojemniki muszą
być udostępnione (wystawione) dla odbierającego odpady przy wejściu od strony ulicy z możliwością wejścia
na teren nieruchomości lub poprzez wystawienie pojemnika przed wejściem na teren nieruchomości, w miejscu
umożliwiającym swobodny dojazd do nich z zastrzeżeniem, że:
1) wystawione pojemniki nie mogą być zlokalizowane dłużej niż 12 godzin poza terenem nieruchomości
przed i po określonym w harmonogramie terminem odbioru odpadów;
2) wystawione pojemniki nie mogą powodować ograniczeń komunikacyjnych osobom trzecim.
8. W miejscach publicznych odpady komunalne należy umieszczać w koszach ulicznych;
§ 3. Obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących
do użytku publicznego, w tym chodników położonych wzdłuż nieruchomości, właściciele nieruchomości
realizują poprzez:
1) niezwłoczne usuwanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń oraz złożenie ich przy krawężniku
chodnika w sposób nie zakłócający ruchu pieszych i pojazdów oraz tak, by odpowiednie służby mogły je
zabrać;
2) posypanie piaskiem chodnika, położonego wzdłuż nieruchomości, w celu uprzątnięcia zanieczyszczeń,
o których mowa w pkt.1;
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3) uprzątanie piasku z chodnika w sposób opisany w pkt. 1.
§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:
1) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub
zbiornika bezodpływowego;
2) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu
środków ulegających biodegradacji.
2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą być wykonywane pod
warunkiem, że nie spowodują zanieczyszczenia środowiska i powstające odpady zostaną umieszczone
w urządzeniach do tego przeznaczonych.
§ 5. 1. Określa się wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne
w kompostownikach przydomowych.
2. Przez kompostowanie rozumie się, przetwarzanie odpadów organicznych przy wykorzystaniu
drobnoustrojów na naturalnej zasadzie zamkniętego obiegu materii w środowisku, przy zachowaniu
odpowiedniego stopnia wilgotności i dostępu powietrza oraz przy obecności mikroorganizmów (głównie
bakterii), grzybów i niektórych bezkręgowców (dżdżownic).
3. Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne prowadzi się:
1) W gotowych kompostownikach ogrodowych lub,
2) W drewnianych kompostownikach o budowie ażurowej, wykonanych z desek lub zaimpregnowanych
belek, ułożonych tak, aby zapewnić dostęp powietrza do warstw kompostu lub,
3) W formie pryzmy, gdzie materiał biodegradowalny układa się warstwowo.
4. Kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie prowadzi się w dołach lub
zbiornikach betonowych ograniczających dostęp powietrza.
5. Kompostowaniu podlegają, m.in. miękkie części uprawianych roślin, ścięta trawa, liście, drobne gałęzie,
chwasty, małe kawałki drewna, spadłe owoce, odpady po warzywach i owocach, obierki po owocach
i warzywach, skórki z bananów, resztki owoców cytrusowych, resztki produktów mleczarskich, stary chleb,
fusy po herbacie i kawie z filtrem jeśli jest papierowy, herbata ekspresowa, skorupki od jajek.
6. Kompostowaniu nie powinny podlegać, m.in.: kości, mięso, gotowane warzywa, zepsuta żywność,
płynne resztki jedzenia, odchody zwierzęce, tkaniny, materiały nieorganiczne, sztuczne materiały organiczne,
papier, papierosy, materiały i substancje zanieczyszczone zawierające metale ciężkie lub toksyczne związki
organiczne, resztki roślin porażone chorobami.
7. Wymagania dotyczące prawidłowego kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne
w kompostownikach przydomowych:
1) Organizowanie przydomowych kompostowników powinno odbywać się w okresie wiosny do jesieni,
2) Pryzmy bądź kompostownik zlokalizowane w miejscach osłoniętych od wiatru i zacienionych, co zapewnia
mniejszą utratę wilgotności kompostu (w okresie upałów wskazane jest nawadnianie w celu utrzymania
odpowiedniej wilgotności),
3) Pryzma lub materiał w kompostowniku powinny być ułożone warstwowo, na dole powinna być warstwa
podtrzymująca i zapewniająca przewietrzenie, np.: połamane gałęzie, następnie warstwa materiału, którego
zadaniem będzie pochłanianie wody z cenna zawartością substancji mineralnych wymywanych z górnych
warstw, np.: torf, słoma lub już rozłożony kompost, następnie należy układać kolejne warstwy odpadów
organicznych, które nie powinny być zbyt grube ani zbite i powinny być przekładane niewielkimi
warstwami ziemi ogrodowej lub torfu (najlepiej, aby kolejne warstwy pryzmy miały urozmaicony skład
różnych odpadów organicznych)
4) Jeśli stosujemy kompostownik powinna to być konstrukcja zapewniająca odpowiednie przewietrzenie
materiału,
5) Kilka razy w roku pryzma powinna być przerabiana, tzn.: warstwy kompostowanego materiału powinny
być przełożone w taki sposób, aby wierzchnie warstwy znalazły się w jej wnętrzu,
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6) W razie potrzeby materiał powinien być zaszczepiony, tzn.: powinno się dostarczyć odpowiednich kultur
mikroorganizmów, zazwyczaj rozwijają się one same, trafiając do materiału ziemi lub dodanego kompostu
rozłożonego,
7) Pryzma oraz kompostowniki powinny być przykryte, aby uchronić przed deszczem i śniegiem,
8) Pryzmy i kompostowniki zimą powinny być przykryte folią, aby temperatura wewnątrz nie spadła poniżej
zera.
8. Lokalizacja przydomowego kompostownika powinna być zgodna z innymi obowiązującymi przepisami
prawa.
9. Zwalnia się w całości z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na odpady wskazane w §2
ust. 1 pkt 4, w przypadku zadeklarowania przez właściciela nieruchomości zabudowanych budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne
w kompostownikach przydomowych, spełniających wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów
stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych, określone w §5 niniejszego
Regulaminu.
Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich
utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 6. 1. Każda nieruchomość powinna być wyposażona w szczelne pojemniki do gromadzenia odpadów
komunalnych zmieszanych (niesegregowanych) o odpowiedniej wytrzymałości, które muszą spełniać
odpowiednie normy i wymagania oraz muszą być dostosowane do mechanicznego opróżniania;
2. Ustala się następujące rodzaje i pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych:
1) do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych na terenie nieruchomości stosuje się pojemniki
o pojemności: 120 l, 240 l, 660 l i 1100 l dopuszcza się także stosowanie kontenerów (np. KP7) oraz
worków na odpady lub pojemników o innej pojemności, jednak nie mniejszej niż 120l;
2) kosze uliczne o pojemności min. 30 l
3) ilość pojemników do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych oraz ich wielkość powinna zapewnić
zbieranie wszystkich powstających na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zmieszanych, przy
czym każda nieruchomość powinna być wyposażona w co najmniej jeden komplet pojemników
o pojemności 120 l;
4) w wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach, do zbierania okresowo większej ilości odpadów komunalnych,
oprócz pojemników i kontenerów, mogą być używane odpowiednio oznaczone worki;
5) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również
ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika na odpady;
6) pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości muszą posiadać
oznaczenie określające informację o rodzaju frakcji gromadzonych w nich odpadów komunalnych;
7) w celu prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych stosuje się następujące rodzaje
i pojemności pojemników:
a) pojemniki muszą spełniać wymagania Rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych jakie powinien
spełniać podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;
b) pojemność pojemników winna wynosić nie mniej niż 120 l w systemie indywidualnym i nie mniej niż
240 l w systemie zbiorowym
c) szkło i opakowania szklane należy zbierać do pojemnika koloru zielonego,
d) papier i tekturę (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.) należy zbierać do pojemnika koloru
niebieskiego;
e) tworzywa sztuczne należy zbierać do pojemnika koloru żółtego,
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f) bioodpady należy zbierać do pojemnika koloru brązowego,
g) pozostałe drobne odpady selektywnie odbierane należy zbierać do worków bezbarwnych,
przeźroczystych,
h) popiół z palenisk domowych należy zbierać do pojemnika koloru czarnego.
8) na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, na drogach publicznych, chodnikach, przystankach
komunikacji publicznej, w parkach oraz w rejonach intensywnego ruchu pieszych itp.:
a) do zbierania odpadów komunalnych: stosuje się kosze uliczne o pojemności od 30 l, które opróżnianie są
na bieżąco według potrzeb;
b) odległość pomiędzy koszami rozstawionymi na drogach publicznych i w parkach nie może przekraczać
150 m;
c) na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą, a jeśli jej nie ma to w sąsiedztwie
oznaczenia przystanku.
§ 7. Ustala się następujące warunki rozmieszczania i standardy utrzymania pojemników:
1) miejsca gromadzenia odpadów w pojemnikach powinny być łatwo dostępne dla mieszkańców i osób
zbierających odpady komunalne oraz dla pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne;
w przypadku braku dostępu do pojemników dla pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady
komunalne, właściciel nieruchomości zobowiązany jest wystawić pojemnik w dniu odbioru odpadów
komunalnych, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości;
w porozumieniu z właścicielem dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu
uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach;
2) w szczególnych i uzasadnionych przypadkach dopuszcza się korzystanie z pojemników na odpady
zmieszane oraz do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych tj.: szkła, papieru i tektury, tworzyw
sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych, bioodpadów dla więcej
niż jednej nieruchomości;
3) wyselekcjonowane odpady budowlane i zielone pochodzące z pielęgnacji drzew i krzewów muszą być
złożone w udostępnionych przez przedsiębiorcę kontenerach, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu
przedsiębiorcy, na miejscu nie utrudniającym korzystania z nieruchomości lub wyznaczonym do tego celu
przez właściciela w zabudowie wielorodzinnej;
4) pojemniki i miejsca gromadzenia odpadów należy utrzymywać w stanie czystości zarówno zewnętrznej jak
i wewnątrz poprzez ich dezynfekcję, pojemniki należy także utrzymywać w odpowiednim stanie
technicznym i porządkowym, w szczególności poprzez ich stałą naprawę oraz utrzymanie szczelności.
Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 8. Pozbywanie się odpadów komunalnych powinno następować systematycznie, w terminach
zapewniających właściwy stan sanitarny i porządkowy nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku
publicznego.
§ 9. 1. Określa się częstotliwość i szczegółowy sposób pozbywania się odpadów komunalnych przez
właścicieli nieruchomości:
1) w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej oraz zabudowie śródmiejskiej :
a) odpady niesegregowane (zmieszane)- nie rzadziej niż co 2 tygodnie;
b) zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania
wielomateriałowe- co 2 tygodnie, każda z wymienionych frakcji osobno;
c) bioodpady- co tydzień;
d) popioły- w okresie od 1 października do 31 marca co 2 tygodnie;
e) Odpady niebezpieczne – w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych – w godzinach ich
pracy.
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2) w zabudowie wielorodzinnej :
a) odpady zmieszane- dwa razy w tygodniu,
b) zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania
wielomateriałowe- co tydzień, każda z wymienionych frakcji osobno,
c) bioodpady- co tydzień,
d) popioły- w okresie od 1 października do 31 marca co dwa tygodnie,
e) Odpady niebezpieczne – w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych – w godzinach ich
pracy.
3) z terenów nieruchomości niezamieszkałych przez mieszkańców
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne- wg zadeklarowanej ilości, nie rzadziej niż dwa razy na
miesiąc;
b) zbierane selektywnie papier i tektura, szkło i tworzywa sztuczne- co 2 tygodnie;
c) bioodpady- co tydzień.
4) z terenów zabudowanych domkami letniskowymi lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe :
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne :

᠆ w okresie od 1 kwietnia do 30 września- co dwa tygodnie,
᠆ w okresie od 1 października do 31 marca- raz w miesiącu.
b) bioodpady, w tym odpady zielone :

᠆ w okresie od 1 kwietnia do 30 września- co dwa tygodnie,
᠆ w okresie od 1 października do 31 marca- raz w miesiącu.
c) papier i tektura, szkło i tworzywa sztuczne oraz metale i opakowania wielomateriałowe :

᠆ w okresie od 1 kwietnia do 30 września- co dwa tygodnie ,
᠆ w okresie od 1 października do 31 marca- raz w miesiącu.
e) odpady niebezpieczne - w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych – w godzinach ich
pracy.
5) z koszy ulicznych oraz parków i przystanków odpady komunalne zmieszane odbierane są na bieżąco
według potrzeb.
2. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się pozostałych selektywnie zbieranych odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości :
1) przeterminowane leki- w punkcie selektywnego zbierania odpadów oraz w aptekach- w godzinach ich
pracy;
2) zużyte baterie i akumulatory- w punkcie selektywnego zbierania odpadów oraz w punktach ich sprzedażyw godzinach ich pracy;
3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny- w punkcie selektywnego zbierania odpadów oraz w punktach ich
sprzedaży- w godzinach ich pracy oraz dwa razy do roku z terenów nieruchomości;
4) meble i odpady wielkogabarytowe- w punkcie selektywnego zbierania odpadów- w godzinach jego pracy
oraz dwa razy w roku z terenów nieruchomości.
5) odpady budowlane i rozbiórkowe- w punkcie selektywnego zbierania odpadów- w godzinach jego pracy;
6) chemikalia i zużyte opony- w punkcie selektywnego zbierania odpadów oraz w punktach ich sprzedażyw godzinach ich pracy;
7) odzież i tekstylia- w punkcie selektywnego zbierania odpadów- w godzinach jego pracy;

Id: 60A917AE-7B93-43D0-A34F-22D01B81D71E. Podpisany

Strona 6

8) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia poziomu substancji we krwi,
w szczególności igły i strzykawki – co dwa tygodnie lub w punkcie selektywnego zbierania odpadów w godzinach jego pracy.
§ 10. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych muszą być eksploatowane zgodnie z ich
przeznaczeniem, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa:
1) do pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych można wrzucać: metal
i opakowania wielomateriałowe;
2) 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;
3) do pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki papieru i tektury opakowaniowej
i nieopakowaniowej nie wolno wrzucać: tłustego i zabrudzonego papieru, opakowań z zawartością np.
żywnością, wapnem, cementem, kalki technicznej, foliowanych i lakierowanych prospektów i katalogów
oraz papieru i tektury pokrytych folia metalową lub tworzywami sztucznymi;
4) do pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki szkła opakowaniowego i nieopakowaniowego
nie wolno wrzucać: ceramiki (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki), luster, szklanych opakowań
farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości, szkła budowlanego (szyby okienne, szkło
zbrojone), szyb samochodowych; żarówek, świetlówek i termometrów;
5) do pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych nie można wrzucać: tworzyw
sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych i brudnych folii, opakowań i butelek po olejach i smarach,
puszek i pojemników po farbach i lakierach, opakowań po środkach chwasto i owadobójczych; tekstyliów,
styropianu, pieluch jednorazowych;
6) do przydomowych kompostowników ani pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki bioodpadów
nie można wrzucać: odpadów innych aniżeli bioodpady z wyjątkiem pochodzących z pielęgnacji drzew
i krzewów; ziemi, popiołu.
§ 11. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia
nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości, nie rzadziej niż dwa
razy w roku.
Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 12. Właściciele nieruchomości powinni kierować się zasadami zmierzającymi do ograniczania ilości
powstawania odpadów komunalnych poprzez:
1) świadomy wybór produktów, pod kątem ilości i zawartości;
2) wielokrotne używanie produktów i opakowań;
3) stosowanie odświeżania, renowacji i drobnych napraw produktów;
4) unikanie produktów, które z pewnością trafią na składowisko czyli nienadających się do recyklingu,
kompostowania (jednorazowe: pieluchy, maszynki do golenia, papierowe i plastikowe talerze i sztućce);
5) unikanie produktów "nadmiernie" opakowanych;
6) praktykowanie kompostowania bioodpadów na terenach posesji.
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Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 13. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do stałego skutecznego dozoru oraz
zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi, a także do natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez
zwierzęta domowe na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych oraz innych terenach
przeznaczonych do wspólnego użytku.
2. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe, w szczególności psów, należy:
1) prowadzenie psów w miejscach publicznych, w szczególności takich jak chodniki, jezdnie, place, parkingi,
tereny zielone oraz inne tereny przeznaczone do wspólnego użytku wyłącznie na uwięzi (smyczy), a psów ,
które mogą zachowywać się agresywnie w stosunku do ludzi lub innych zwierząt dodatkowo w kagańcu;
2) natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe
w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach,
jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.; nieczystości te, umieszczone w szczelnych,
nie ulegających szybkiemu rozkładowi torbach, mogą być deponowane w komunalnych urządzeniach do
zbierania odpadów; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów
przewodników,
Rozdział 7.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej
§ 14. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na następujących terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej,
1) w zabudowie wielorodzinnej;
2) w zabudowie jednorodzinnej, położonych na terenach o zabudowie wielorodzinnej;
3) w zabudowie jednorodzinnej, położonych na terenach o zwartej zabudowie mieszkaniowej;
4) na których usytuowane są budynki użyteczności publicznej;
5) w zabudowie śródmiejskiej.
§ 15. . Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt
gospodarskich pod następującymi warunkami:
1) przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych,
2) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi
przepisów odrębnych;
3) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska w tym emisje będące jej skutkiem zostaną ograniczone do
obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona.;
4) ogrodzenia, w sposób uniemożliwiający przedostanie się zwierząt poza teren wybiegów dla zwierząt
gospodarskich;
5) składowania obornika w odległości co najmniej 10 m od linii rozgraniczającej nieruchomości, na terenie
płaskim, tak by odcieki nie mogły przedostawać się na teren sąsiednich nieruchomości;
6) przeprowadzania deratyzacji pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy do roku
wiosną i jesienią, realizowaną przez podmiot uprawniony;
§ 16. Dopuszcza się utrzymywanie gołębi na terenach o zabudowie jednorodzinnej, pod warunkiem
przestrzegania wymogów określonych w § 15 niniejszego Regulaminu.
§ 17. Pszczoły należy trzymać w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej 10 m od granicy
nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli
nieruchomości sąsiednich.
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Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania
§ 18. 1. Ustala się obowiązek przeprowadzania deratyzacji na terenie posesji położonych na terenie miasta
Golub-Dobrzyń.
2. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi zobowiązani
przeprowadzania deratyzacji co najmniej raz w roku, w terminie 15-20 marca lub 10-15 października.

są

do

3. Właściciele nieruchomości, na których prowadzona jest hodowla zwierząt zobowiązani są do
przeprowadzania deratyzacji pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy w roku
w terminie 15-20 marca i 10-15 października.
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Uzasadnienie
Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminach stanowi wykonanie ustawowego upoważnienia
wynikającego z art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Zmiany w Regulaminie dotyczą głównie sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi. W związku ze
zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, koniecznym stało się zgodnie z art. 4 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach podjęcie niniejszej uchwały.
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