
UCHWAŁA XLI/263/13
RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI

z dnia 14 marca 2013 r.

w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

Trzcianka”. 

Na  podstawie  art.  4 ustawy  z dnia  13  września  1996  r.  o utrzymaniu  czystości  i porządku 
w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951, z 2013 r. poz. 21, poz. 228) oraz art. 18 ust. 2 pkt 
15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 
1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 
327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 
r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, 
poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217,  
poz.  1281,  z 2012  r.  poz.  567,  z 2013  r.  poz.153),  po  zasięgnięciu  opinii  Państwowego 
Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w Czarnkowie  Rada  Miejska  Trzcianki  uchwala,  co 
następuje:  

§ 1. Ustala  się  Regulamin  utrzymania  czystości  i porządku  na  terenie  gminy  Trzcianka 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Traci moc Uchwała Nr LVIII/382/06 Rady Miejskiej  Trzcianki z dnia 19 października 
2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Trzcianka.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki.  
§ 4. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.  
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Załącznik do Uchwały Nr XLI/263/13  

Rady Miejskiej Trzcianki  

z dnia 14 marca 2013 r. 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY 

TRZCIANKA 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Trzcianka, zwany dalej 
regulaminem,  określa  szczegółowe  zasady  utrzymania  czystości  i porządku  na  terenie  gminy 
Trzcianka.  

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:    
1) gospodarstwie rolnym    – rozumie się przez to pojęcie zgodne z art.2 ust  1 ustawy z dnia 

15    listopada 1984 r. o podatku rolnym    (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.);    
2) odpadach komunalnych –    rozumie się    przez to odpady, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt  

7 ustawy z    dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013, poz. 21);    
3) odpadach  wielkogabarytowych    –  rozumie  się    przez  to  odpady  komunalne,  które  ze  

względu    na  swoje  rozmiary  lub  masę    nie  mogą    być    umieszczone  w typowych 
pojemnikach, np. zużyte    meble, dywany itp.;    

4) odpadach  biodegradowalnych    –  rozumie  się    przez  to  odpady,  o których  mowa  w art.  
3 ust.    3 pkt. 10  ustawy z    dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013, poz. 21 ); 

5) nieruchomości  niezamieszkałej  -    rozumie  się  przez  to  nieruchomość,  na  której  nie  
zamieszkują  mieszkańcy,  a powstają  odpady  komunalne,  o których  mowa  w art.  6 c  ust  
2 ustawy  o utrzymaniu  czystości  i porządku  w gminach,  a w szczególności:  szkoły,  
przedszkola,  biblioteki,  urzędy,  sklepy,  bary,  wszelkiego  rodzaju  zakłady  produkcyjne,  
handlowe,  usługowe,  internaty,  domy  pomocy  społecznej,  młodzieżowe  ośrodki  szkolno-
wychowawcze, ośrodki wczasowe itp.; za takie uznaje się również nieruchomości zamieszkałe  
czasowo;    

6) nieruchomość zamieszkała –    rozumie się przez to nieruchomość wykorzystywaną w całości  
do celów mieszkalnych oraz nieruchomości mieszkalno-użytkowe lub użytkowo- mieszkalne  
w części mieszkalnej;    

7) punkcie selektywnego zbierania odpadów    – należy przez to rozumieć miejsca obsługiwane  
przez  podmiot  wyłoniony  w drodze  przetargu  przez  gminę,  w których  zbierane  są  odpady  
komunalne  selektywnie,  zebrane  na  przykład:  odpady  niebezpieczne,  wielkogabarytowe,  
zielone, budowlano-rozbiórkowe, opony, lub zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, papier 
i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe;    

8) właściciel nieruchomości    - należy przez to rozumieć także współwłaściciela, użytkownika  
wieczystego, jednostkę organizacyjną oraz osobę posiadającą nieruchomość w zarządzie lub 
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w użytkowaniu,  a także  inne  podmioty  władające  nieruchomościami  mające  obowiązek  
realizować zadania z zakresu utrzymania czystości i porządku.    

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§ 2. 1. Właściciele  nieruchomości  zapewniają  utrzymanie  czystości  i porządku  na  terenie 
nieruchomości przez:  
1) prowadzenie selektywnego zbierania i przekazywanie przedsiębiorcy odpadów komunalnych, 

w sposób ustalony w niniejszym Regulaminie;  
2) przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych, przedsiębiorcy 

w terminach wyznaczonych harmonogramem przez tego przedsiębiorcę;  
3) usuwanie  zanieczyszczeń  z powierzchni  nieruchomości  i gromadzenie  ich  w urządzeniach 

określonych w niniejszym Regulaminie, uwzględniając częstotliwość i sposób pozbywania się 
odpadów z nieruchomości, zgodnie zasadami opisanymi w Rozdziale 4;  

4) uprzątanie  błota,  śniegu,  lodu  i innych  zanieczyszczeń  z chodników  położonych  wzdłuż 
nieruchomości w sposób umożliwiający swobodne i bezpieczne poruszanie się pieszych;  

5) gromadzenie  na  skraju  chodnika  od  strony  jezdni  błota,  śniegu  i lodu  uprzątniętego 
z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, z zachowaniem możliwości odpływu wody 
do kanalizacji, w sposób niezagrażający istniejącej zieleni;  

6) utrzymywanie  altan  śmietnikowych  lub  terenów,  na  których  umieszczone  są  urządzenia 
służące do zbierania odpadów komunalnych oraz samych urządzeń, w odpowiednim stanie 
sanitarnym, porządkowym i technicznym;  

7) usuwanie,  poprzez  zamiatanie,  zbieranie,  grabienie,  zmywanie,  itp.,  zanieczyszczeń 
z powierzchni nieruchomości i utrzymanie ich należytego stanu sanitarno – higienicznego.  
2. Właściciel  nieruchomości,  udostępniając  teren  na  zorganizowanie  imprezy  masowej  lub 

zgromadzenie  o charakterze  publicznym,  powinien  zobowiązać  organizatora  do  zapewnienia 
dostatecznej  liczby pojemników bądź kontenerów do gromadzenia odpadów, a także szaletów 
przenośnych.  Ilość  i pojemność  urządzeń  do  gromadzenia  odpadów  należy  zapewnić  w taki 
sposób, aby pojemność 100 litrów przypadała na każde 100 uczestników imprezy.  

§ 3. Przedsiębiorcy,  prowadzący  działalność  gastronomiczną  lub  handlową  w branży 
spożywczej, zobowiązani są do wyposażenia miejsca prowadzenia działalności w pojemniki do 
zbierania  odpadów  komunalnych,  gwarantujące  możliwość  zbierania  wszystkich  odpadów 
powstających lub wytworzonych w wyniku prowadzonej działalności, w tym także na potrzeby 
klientów oraz sprzątania tych miejsc.  

§ 4. 1. Mycie  pojazdów  samochodowych  poza  myjniami  może  odbywać  się  na  terenie 
nieruchomości pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji miejskiej 
sanitarnej  lub  gromadzone  w sposób  umożliwiający  ich  usunięcie,  zgodnie  z przepisami 
o utrzymaniu  czystości  i porządku  w gminie.  W szczególności  ścieki  takie  nie  mogą  być 
bezpośrednio odprowadzane do kanalizacji deszczowej, zbiorników wodnych lub do ziemi.  

2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi mogą odbywać się 
na  terenie  nieruchomości  pod  warunkiem,  że  prace  związane  z naprawą  pojazdów  nie  są 
uciążliwe  dla  mieszkańców  tej  nieruchomości  i sąsiednich  nieruchomości  oraz  nie  będą 
powodowały  zanieczyszczenia  środowiska  gruntowo-wodnego,  a sposób  postępowania 
z powstającymi odpadami będzie zgodny z przepisami odrębnymi.  
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Rozdział 3.
Rodzaj i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki 

rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicznym. 

§ 5. 1. Ustala  się  następujące  normatywne  pojemności  pojemników  przeznaczone  do 
gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych w cyklu odbioru odpadów dwutygodniowym:  
1) w  przypadku,  gdy  na  nieruchomości  odpady  komunalne  nie  są  zbierane  w sposób 

selektywny:  
- 60 l na jedną osobę jako ilość podstawowa, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l na 
każdą nieruchomość;  

2) w przypadku, gdy na nieruchomości odpady komunalne zbierane są w sposób selektywny:  
- 20 l na jedną osobę, jako ilość podstawowa.  

2. Wielkość i ilość worków oraz pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 
dostosowana będzie do potrzeb gospodarstwa domowego, jednak nie może być mniejsza niż 40 l 
na osobę w cyklu odbioru odpadów dwutygodniowym.  

3. Właściciele nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, lecz odpady komunalne 
są  na  niej  wytwarzane,  zobowiązani  są  dostosować  pojemność  pojemników  do  swych 
indywidualnych  potrzeb,  uwzględniając  następujące  minimalne  normatywne  wielkości 
dostosowane do dwutygodniowego cyklu odbioru:  
a) dla szkół wszelkiego typu, żłobków i przedszkoli – 5 l na każdą osobę w tym dziecko, ucznia 

i pracownika;  
b) dla  lokali  handlowych –  10  l  na  każde  10  m²  pow.  całkowitej,  jednak co  najmniej  jeden 

pojemnik o pojemności 110 l na lokal;  
c) dla lokali gastronomicznych –3 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc 

w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz  lokalu,  jednak co najmniej  jeden pojemnik 
o pojemności 110 l;  

d) dla  zakładów  rzemieślniczych,  usługowych,   produkcyjnych,  biurowych  i socjalnych  – 
pojemnik o pojemności 110 l na 10 pracowników;  

e) dla  szpitali,  internatów,  domów  opieki,  hoteli,  pensjonatów,  ośrodków  szkolno- 
wychowawczych itp. – 10 l na jedno łóżko;  

f) dla ogrodów działkowych – 5 l  na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 października, 
w pozostałym okresie 1 l na każdą działkę.  
4. W przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane 

jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika na odpady.  
5. Dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, 

ilość i wielkość pojemników powinna być dostosowana do potrzeb zgodnie z ust. 3, jednak nie 
może być mniejsza niż jeden pojemnik o pojemności 110 l.  

6. Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to:  
a) kosze uliczne - o pojemności od 20 do 70 l;  

Id: 07A9F04F-7E6B-41C4-AC4E-8D5C80D9FD96. Uchwalony
Strona 4



b) pojemniki na odpady komunalne zmieszane oraz biodegradowalne - o pojemności 60 l, 110 l, 
120 l, 240 l, 1100 l;  

c) pojemniki  lub worki  oznaczone  różnymi  kolorami w stosunku do każdego rodzaju  odpadu 
selektywnie zbieranego;  

d) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki szkła,  tworzyw sztucznych, metali,  papieru 
i tektury, opakowań wielomateriałowych o pojemności od 800 l do 2400 l;  

e) kontenery  przeznaczone  na  odpady  zbierane  selektywnie,  tj.  odpady  wielkogabarytowe, 
budowlano - rozbiórkowe, zielone.  
§ 6. W  przypadku  prowadzenia  selektywnej  zbiórki  odpadów  na  nieruchomości 

niezamieszkałej,  normy  dotyczące  minimalnej  pojemności  pojemników  zgodne  z §  5 ust.  3, 
stosuje się jako sumę odpadów komunalnych zmieszanych oraz selektywnie zebranych.  

§ 7. 1. Właściciel  nieruchomości,  na  której  znajdują  się  tereny  przeznaczone  do  użytku 
publicznego, ma obowiązek ustawienia na tych terenach pojemników służących do gromadzenia 
odpadów i systematycznego ich opróżniania, w sposób nie dopuszczający do ich przepełnienia.  

2. Kosze na drogach publicznych na obszarze zabudowanym powinny być zlokalizowane po 
obu stronach drogi oraz w rejonie skrzyżowań, szczególnie w sąsiedztwie przejść dla pieszych.  

3. Kosze powinny być ustawione również na skwerach, w parkach, na placach zabaw, przy 
ścieżkach pieszo-rowerowych.  

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych 

z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego 
§ 8. 1. Częstotliwość  usuwania  odpadów  komunalnych  z terenów  nieruchomości 

zamieszkałych  ustala  się  tak,  aby  nie  dopuścić  do  przepełnienia  pojemników,  w sposób 
systematyczny,  gwarantujący  zachowanie  czystości  i porządku  na  nieruchomości,  jednak  nie 
rzadziej niż:  
1) z  obszarów zabudowy jednorodzinnej  oraz  z zabudowy wielorodzinnej  zlokalizowanej  na 

terenach wiejskich:  
a) odpady zmieszane - raz w miesiącu,  
b) odpady  zbierane  selektywnie:  papier  i tektura,  metal,  tworzywa  sztuczne,  opakowania 

wielomateriałowe – raz w miesiącu lub systematycznie w gminnym punkcie  selektywnej 
zbiórki odpadów,  

c) selektywnie zebrane szkło - raz na kwartał w przypadku gromadzenia w pojemnikach, raz 
w miesiącu w przypadku gromadzenia w workach, 

d) odpady ulegające biodegradacji: w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada - raz w tygodniu, 
a w okresie od 1 grudnia do 31 marca - raz na dwa tygodnie,  

e) pozostałe  zbierane selektywnie-  systematycznie  w gminnym punkcie selektywnej  zbiórki 
odpadów lub dodatkowo, w przypadku odpadów wielkogabarytowych, dwa razy w roku;  

2) z obszarów zabudowy wielorodzinnej zlokalizowanej na terenie miasta:  
a) odpady zmieszane – raz na dwa tygodnie,  
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b) odpady  zbierane  selektywnie:  papier  i tektura,  metal,  tworzywa  sztuczne,  opakowania 
wielomateriałowe  –  raz  na  dwa   tygodnie  lub  systematycznie  w gminnym  punkcie 
selektywnej zbiórki odpadów,  

c) selektywnie zebrane szkło - raz na kwartał  
d) odpady ulegające biodegradacji: w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada - raz w tygodniu, 

a w okresie od 1 grudnia do 31 marca - raz na dwa tygodnie,  
e) pozostałe  zbierane selektywnie-  systematycznie  w gminnym punkcie selektywnej  zbiórki 

odpadów lub dodatkowo, w przypadku odpadów wielkogabarytowych, dwa razy w roku.  
2. Właściciel  nieruchomości  niezamieszkałej,  na  której  powstają  odpady  komunalne, 

zobowiązany jest  do pozbywania się odpadów w sposób określony w § 12 ust.  1,  przy czym 
przekazywanie  odpadów  następuje  na  podstawie  indywidualnej  umowy  zawartej  pomiędzy 
właścicielem  nieruchomości  a przedsiębiorcą  wpisanym  do  rejestru  działalności  regulowanej 
prowadzonego przez Burmistrza Trzcianki.  

3. Właściciel nieruchomości niezamieszkałej zobowiązany jest do pozbywania się odpadów 
komunalnych  z terenu  nieruchomości,  tak  aby  nie  dopuścić  do  przepełnienia  pojemników, 
w sposób  systematyczny,  gwarantujący  zachowanie  czystości  i porządku  na  nieruchomości, 
jednak nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. Dopuszcza się na terenach wiejskich stosowanie 
częstotliwości jeden raz w miesiącu.  

4. Częstotliwość  usuwania  odpadów  komunalnych  z terenów  publicznych  ustala  się  nie 
rzadziej niż:  
1) dwa razy w tygodniu - w przypadku opróżniania koszy ulicznych oraz z parków, przystanków 

i peronów;  
2) raz na kwartał - w przypadku odpadów komunalnych z cmentarzy;  
3) raz w tygodniu - w przypadku działalności gastronomicznej lub handlowej związanej z branżą 

spożywczą.  
5. W przypadku nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe, wprowadza się 

obowiązek niezwłocznego usuwania odpadów z terenu nieruchomości po zakończeniu imprezy.  
§ 9. 1. Selektywna zbiórka w zabudowie jednorodzinnej prowadzona jest w pojemnikach na 

odpady  zmieszane  oraz  w osobnych  pojemnikach  na  odpady  biodegradowalne,  a pozostałe 
frakcje - w workach, zgodnie z  §  11 ust.1.  

2. Selektywna  zbiórka  w zabudowie  wielorodzinnej  prowadzona  jest  w pojemnikach  na 
odpady  zmieszane  oraz  w osobnych  pojemnikach  na  pozostałe  frakcje  zbierane  selektywnie, 
zgodnie z  §  11 ust.2.  

§ 10. W zabudowie  jednorodzinnej  odpady selektywnie  zebranego szkła  należy  gromadzić 
w pojemnikach.  Ustala  się  okres  przejściowy na wdrożenie  przepisów dotyczących wymagań 
gromadzenia  odpadów  szkła  w terminie  do  31  grudnia  2013  r. W  okresie  przejściowym 
umożliwia się mieszkańcom gromadzenie odpadów szkła w workach. 

§ 11. 1. W zabudowie  jednorodzinnej  oraz  na  terenie  wsi  odpady  komunalne  zbierane  są 
w sposób  selektywny  w systemie  u źródła  i należy  gromadzić  je  w pojemnikach  lub workach 
zgodnie z § 10  oznaczonych odpowiednimi kolorami,  w stosunku do każdego rodzaju odpadu 
zbieranego selektywnie:  
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1) worki  w kolorze  żółtym -  odpady opakowaniowe,  tj.  papier  i tektura,  tworzywa sztuczne, 
opakowania wielomateriałowe, metal;  

2) pojemniki lub worki w kolorze białym lub zielonym - szkło (białe i kolorowe);  
- oraz brązowy pojemnik - na odpady biodegradowalne.  

2. W  zabudowie  wielorodzinnej  ustala  się  selektywną  zbiórkę  odpadów  w systemie 
pojemnikowym  -  odpady  komunalne  zbierane  w sposób  selektywny  należy  gromadzić 
w pojemnikach oznaczonych odpowiednimi kolorami,  w stosunku do każdego rodzaju odpadu 
zbieranego selektywnie:  
1) pojemnik  żółty  -  na  odpady  opakowaniowe,  tj.  papier  i tektura,  tworzywa 

sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal;  
2) pojemnik biały lub zielony typu IGLO- na szkło białe i kolorowe;  
3) pojemnik brązowy - na odpady biodegradowalne.  

3. Worki  i pojemniki  przeznaczone  do  gromadzenia  odpadów,  muszą  posiadać  oznaczenia 
określające rodzaj gromadzonych odpadów.  

4. W  przypadku,  gdy  odpady  komunalne,  które  należy  zbierać  selektywnie  w sposób 
określony  w ust.1  i 2,  zostaną  umieszczone  w pojemniku  na  odpady  zmieszane  lub  odpady 
zmieszane zostaną umieszczone w workach lub pojemnikach do zbiórki selektywnej, uznaje się 
wówczas, iż na danej nieruchomości nie jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów.  

5. Lokalizacja i rozładunek pojemników:  
1) pojemniki powinny być ustawione w miejscu dostępnym dla użytkownika;  
2) dojazd samochodu specjalistycznego do opróżniania pojemników musi być zaplanowany tak, 

aby nie dewastował infrastruktury towarzyszącej;  
3) rozładunek  pojemników  powinien  być  bezpieczny  dla  postronnych  uczestników  miejsca 

pracy, jak i dla obsługi (niebezpieczeństwo uszkodzenia linii energetycznych,telefonicznych, 
drzew, dachów).  
6. Odpady komunalne zmieszane mogą być gromadzone jedynie w zamkniętych i szczelnych 

pojemnikach z tworzywa sztucznego wyłącznie do tego celu przeznaczonych.  
7. Zabrania  się  gromadzenia  w pojemnikach na odpady komunalne śniegu,  lodu,  gorącego 

popiołu, żużlu, gruzu budowlanego, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, 
a także odpadów z działalności gospodarczej.  

8. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest udostępnić pojemniki i worki przeznaczone do 
zbierania odpadów komunalnych, na czas ich odbierania, w miejsce umożliwiające swobodny do 
nich dojazd lub umożliwić dostęp do altanki śmieciowej. Wystawienie pojemników i worków nie 
może powodować uciążliwości dla mieszkańców oraz innych osób trzecich.  

9. Pojemniki  i worki  powinny  być  udostępniane  zgodnie  z ust.8  jedynie  w dniu  wywozu 
odpadów  zgodnie  z obowiązującym  harmonogramem  odbioru  odpadów  komunalnych. 
Niewystawienie ich w wyznaczonym terminie, skutkuje nieodebraniem odpadów.  

10. Nieodebrane odpady, z przyczyn określonych w ust. 9, właściciel przechowuje na terenie 
swojej nieruchomości lub jeżeli to dotyczy odpadów zbieranych selektywnie, może je własnym 
transportem dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów.  
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§ 12. 1. Selektywne  zbieranie  odpadów komunalnych  realizowane  jest  poprzez  selektywne 
zbieranie poniższych frakcji:  
1) papieru i tektury;  
2) metali;  
3) tworzyw sztucznych;  
4) szkła;  
5) opakowań wielomateriałowych;  
6) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych;  
7) przeterminowanych leków i chemikaliów;  
8) zużytych baterii i akumulatorów;  
9) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;  
10) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;  
11) odpadów budowlanych i rozbiórkowych;  
12) zużytych opon;  

2. Selektywnie  zebrane  odpady  komunalne:  papier  i tektura,  szkło,  tworzywa  sztuczne, 
odpady  wielomateriałowe  i odpady  komunalne  ulegające  biodegradacji,  odbierane  są  od 
właścicieli  nieruchomości  zamieszkałych  bezpośrednio  z posesji  w przypadku  zabudowań 
jednorodzinnych  lub  z miejsc  wyznaczonych  do  ich  gromadzenia,  w przypadku  zabudowań 
wielorodzinnych.  

3. Odpady zbierane w sposób selektywny na nieruchomościach zamieszkałych wymienione 
w ust.1, można dodatkowo poza ustalonym harmonogramem, na bieżąco oddawać do punktów 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych.  

4. Wykaz punktów selektywnej  zbiórki  odpadów komunalnych oraz harmonogram odbioru 
odpadów,umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Trzcianki <www.trzcianka.pl> 
w zakładce BIP, gospod. odpadami oraz na stronie  www.eko.trzcianka.pl    

5. Odpady komunalne zbierane selektywnie na nieruchomościach zamieszkałych, które nie są 
odbierane  bezpośrednio  z posesji,  należy  dostarczyć  do  punktu  selektywnej  zbiórki  odpadów 
komunalnych.  

6. Zabrania  się  gromadzenia  razem z odpadami  zmieszanymi  poniższych  frakcji  odpadów 
powstałych w gospodarstwach domowych:  przeterminowanych leków i chemikaliów,  zużytych 
baterii  i akumulatorów,  zużytego  sprzętu  elektrycznego  i elektronicznego,  mebli  i innych 
odpadów  wielkogabarytowych,  odpadów  budowlano-rozbiórkowych,  zużytych  opon,  a także 
odpadów zielonych.  

7. Wyselekcjonowane  odpady  wielkogabarytowe  muszą  być  wystawione,  w terminie 
przewidzianym w harmonogramie, na chodnik lub ulicę, przed wejściem na teren nieruchomości 
w zabudowie  jednorodzinnej  lub  na  miejsce  wyznaczone  przez  zarządcę  w zabudowie 
wielorodzinnej. Wystawienie odpadów dozwolone jest wyłącznie w dniu przeprowadzenia akcji.  

8. Baterie  należy  gromadzić  w specjalnych  pojemnikach  ustawionych  w placówkach 
oświatowych, sołectwach oraz w innych obiektach użyteczności publicznej.  
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9. Przeterminowane leki należy gromadzić w specjalnych pojemnikach, które umieszczone są 
we wszystkich aptekach na terenie gminy.  

10. Właściciel nieruchomości, na terenie której w wyniku pielęgnacji zieleni, powstają odpady 
zielone,  zobowiązany  jest  do  ich  selektywnego  zbierania  i przekazywania  przedsiębiorcy. 
Z obowiązku zwolnione są osoby fizyczne, dokonujące kompostowania odpadów roślinnych we 
własnym zakresie i na własne potrzeby, w sposób niepowodujący uciążliwości dla otoczenia.  

§ 13. Ustala  się  następujące  zasady  w zakresie  opróżniania  zbiorników  bezodpływowych 
i zbiorników oczyszczalni przydomowych:  
1) częstotliwość  opróżniania  z osadów  ściekowych  zbiorników  oczyszczalni  przydomowych 

wynika z ich instrukcji eksploatacji;  
2) kontrola prawidłowości opróżniania zbiorników bezodpływowych opiera się na:  

a) zużyciu wody, zgodnie ze wskazaniem urządzeń pomiarowych, a w przypadku ich braku - 
na  podstawie  iloczynu  przyjętych  norm  zgodnie  z przepisami  odrębnymi  i ilości  osób 
zamieszkujących daną nieruchomość,  

b) pojemności zbiornika,  
c) częstotliwości opróżniania;  

3) pracownicy  podmiotu  uprawnionego  są  zobowiązani  do  natychmiastowego  usunięcia 
zanieczyszczeń powstałych w wyniku załadunku i transportu nieczystości płynnych;  

4) przedsiębiorca ma obowiązek tak zorganizować odbiór i transport nieczystości płynnych, aby 
nie zagrażały one bezpieczeństwu ruchu drogowego i odbywały się według tras i w terminach 
wyznaczonych harmonogramem;  

5) w  przypadku  stwierdzenia  nieszczelności  zbiornika  bezodpływowego,  właściciel 
nieruchomości  jest  zobowiązany  do  niezwłocznego  usunięcia  nieszczelności  oraz 
powiadomienia o tym gminę.  

6) przedsiębiorca świadczący usługi wywozu nieczystości płynnych musi spełniać wymagania 
określone w odrębnej uchwale.  

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 14. 1. W  Wojewódzkim  Planie  Gospodarki  Odpadami  przyjęto  następujące  cele  do 
realizacji:  
1) gospodarowanie  odpadami  w oparciu  o regionalne  i zastępcze  instalacje  do  przetwarzania 

odpadów;  
2) objęcie systemem selektywnego zbierania odpadów wszystkich mieszkańców najpóźniej do 

2015 r.;  
3) zmniejszenie  ilości  odpadów komunalnych  ulegających  biodegradacji  unieszkodliwianych 

przez składowanie;  
4) zwiększenie  udziału  odzysku,  w szczególności  recyklingu  w odniesieniu  do  szkła,  metali, 

tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury, jak również odzysku energii;  
5) zwiększanie wydzielenia odpadów wielkogabarytowych, budowlano-remontowych, odpadów 

niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych;  
6) wyeliminowanie praktyk nielegalnego składowania odpadów;  
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7) zwiększenie  świadomości  ekologicznej  społeczeństwa  w zakresie  kompleksowych 
i racjonalnych metod gospodarowania odpadami.  

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed 

zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 
przeznaczonych do wspólnego użytku 

§ 15. 1. Właściciele  i posiadacze  psów  i innych  zwierząt  domowych  są  zobowiązani  do 
sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w tym szczególnie nie pozostawiania bez 
dozoru.  

2. Zakazuje się pozostawiania psa w taki sposób, że zagraża on otoczeniu.  
3. Na tereny użyteczności publicznej psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy, a psy 

rasy uznawanej za agresywną - również w kagańcu. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone:  
1) w miejscach mało uczęszczanych i pod warunkiem, że pies ma kaganiec, a jego opiekun ma 

możliwość sprawowania bezpośredniej nad nim kontroli;  
2) w przypadku, gdy pies jest bez kagańca - na terenie nieruchomości należycie ogrodzonej,w 

sposób  uniemożliwiający  jej  opuszczenie  przez  psa  i wykluczający  dostęp  osób  trzecich, 
odpowiednio oznakowanej tabliczką, o której mowa w ust. 6.  
4. Zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt:  

1) do placówek handlowych, gastronomicznych i innych obiektów użytku publicznego;  
2) na tereny placów zabaw i gier dla dzieci;  
3) na tereny plaż i kąpielisk i miejsc przeznaczonych do kąpieli.  

5. Przepisy ust. 4 pkt 1 i 3 nie dotyczą osób niewidomych korzystających z pomocy psów-  
przewodników.  

6. Właściciel  nieruchomości,  po  której  pies  porusza  się  swobodnie,  zobowiązany  jest 
zabezpieczyć nieruchomość w taki sposób, aby zapobiec możliwości wydostania się psa poza jej 
granice  oraz  umieścić  w widocznym  miejscu,  wykonaną  z trwałego  materiału,  tabliczkę 
ostrzegawczą z napisem "UWAGA PIES" lub o podobnej treści.  

7. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do dołożenia starań, aby zwierzęta te nie 
były uciążliwe dla sąsiadów.  

§ 16. 1. Właściciele psów i innych zwierząt domowych są zobowiązani:  
1) do niezwłocznego usunięcia spowodowanych przez nie zanieczyszczeń,  
2) zbierać  odchody  do  specjalnych  pakietów  sanitarnych  i umieszczać  w oznakowanych 

pojemnikach, koszach ulicznych lub pojemnikach na niesegregowane odpady komunalne.  
2. Pakiety  sanitarne  przeznaczone  do zbiórki  odchodów zwierząt  dostępne  są  nieodpłatnie 

w sklepach zoologicznych na terenie miasta Trzcianki oraz w Referacie Budynków Komunalnych 
i Referacie Rolnictwa Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi w Urzędzie Miejskim Trzcianki.  

3. Obowiązek  określony,  w ust.1,  nie  dotyczy  osób  niewidomych  korzystających  z psów- 
przewodników.  

4. Osoby posiadające  psy  są  zobowiązane  zgłosić  psa  do  rejestracji  w Urzędzie  Miejskim 
Trzcianki  w Referacie  Finansowo  -  Budżetowym,  u sołtysa  lub  w przedsiębiorstwie 
uprawnionym do tego celu na podstawie odrębnej uchwały Rady Miejskiej Trzcianki.  
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5. Padłe zwierzęta muszą być niezwłocznie usunięte z nieruchomości i przekazane do zakładu 
utylizacji, z zachowaniem należytych wymogów sanitarnych lub też przekazane przedsiębiorstwu 
prowadzącemu zgodnie z przepisami odrębnymi grzebowisko dla zwierząt.  

Rozdział 7.
Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych 

z produkcji rolniczej 
§ 17. 1. Wprowadza się całkowity zakaz chowu i hodowli zwierząt gospodarskich na terenie 

miasta  Trzcianki  w zwartej  zabudowie,  zgodnie  z załącznikiem  graficznym do  Regulaminu, 
z zastrzeżeniem ust. 2, 3.  

2. Umożliwia  się  chów  i hodowlę  zwierząt  na  obszarze  miasta  Trzcianki  na  terenach 
peryferyjnych, zgodnie z załącznikiem, o którym mowa w ust.1, jeżeli nie narusza to przepisów 
ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. 
Nr 80, poz. 717 ze zm.), oraz w przypadku istniejących gospodarstw rolnych.  

3. Zakaz,  o którym  mowa  w ust.  1, nie  dotyczy  zwierząt  gospodarskich,  utrzymywanych 
jedynie dla potrzeb własnego gospodarstwa domowego, tj. drobnego inwentarza (drób, króliki) 
w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej pod warunkiem:  
1) posiadania  budynków  gospodarskich  przeznaczonych  do  hodowli  zwierząt  spełniających 

wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane;  
2) ograniczenia uciążliwości hodowli dla środowiska, w tym emisji będących jej skutkiem do 

obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona;  
3) gromadzenia  i usuwania  powstających,  w związku  z hodowlą,  odpadów  i nieczystości 

w sposób  zgodny  z przepisami  odrębnymi,  w tym  zwłaszcza  nie  powodowanie 
zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych;  

4) zabezpieczenia  nieruchomości  przed  możliwością  jej  opuszczenia  przez  zwierzęta 
gospodarskie;  

5) uprzątania  zanieczyszczeń  pozostawionych  przez  zwierzęta  gospodarskie  oraz  sprzęt 
i pojazdy wykorzystywane do obsługi tych zwierząt;  

6) przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych;  
7) przeprowadzania deratyzacji pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa 

razy do roku wiosną i jesienią.  
Rozdział 8.

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania 
§ 18. 1. Obowiązkowej  deratyzacji  podlegają  obszary  zabudowane  na  terenie  gminy 

Trzcianka.  
2. Ustala się obowiązek przeprowadzania powszechnych akcji deratyzacji, przynajmniej raz 

w roku, w terminie od 15 marca do 15 kwietnia lub od 15 września do 15 października każdego 
roku.  

3. W przypadku zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, budynków użyteczności publicznej 
oraz  lokali  produkcyjnych  i usługowych  obowiązek,  o którym  mowa  w ust.  1 może  być 
realizowany w miarę potrzeby.  
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§ 19. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, zostaną 
podane  do  publicznej  wiadomości  w sposób  zwyczajowo  przyjęty  poprzez  obwieszczenie 
obszary oraz terminy obowiązkowej deratyzacji.  

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe 

§ 20. 1. Zwierzęta, które są hodowane zgodnie z przepisami uchwały Nr LVIII/382/06 Rady 
Miejskiej Trzcianki z dnia 19 października 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie gminy Trzcianka,  mogą być trzymane jedynie  do osiągnięcia przez nie 
wieku rzeźnego. Następnie hodowla musi zostać zlikwidowana z terenów, na których niniejszy 
regulamin nie przewiduje hodowli zwierząt gospodarskich. Zabrania się zwiększania ilości sztuk 
na tych terenach.  

2. Właściciele zwierząt gospodarskich, które są hodowane na terenach, na których niniejszy 
regulamin nie przewiduje hodowli zwierząt gospodarskich, zobowiązani są do rejestracji zwierząt 
w ciągu trzech miesięcy od dnia wejścia w życie regulaminu w Referacie Rolnictwa, Ochrony 
Środowiska i Rozwoju Wsi w Urzędzie Miejskim Trzcianki.  

§ 21. Kontrolę i egzekwowanie przepisów niniejszej uchwały powierza się Straży Miejskiej 
Trzcianki oraz upoważnionym przez Burmistrza Trzcianki pracownikom samorządowym.  

§ 22. Administratorzy lub operatorzy systemu zbiórki odpadów komunalnych dostosują ilości, 
oznaczenia  i kolorystykę  pojemników  w ciągu  trzech  miesięcy  od  dnia  wejścia  w życie 
regulaminu.  
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/263/13

Rady Miejskiej Trzcianki

z dnia 14 marca 2013 r.

Zalacznik2.pdf
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