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UCHWAŁA NR XVII/166/13
RADY GMINY WILCZĘTA
z dnia 20 września 2013 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilczęta.
Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz.391 z późn. zm.) i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984 , Nr 153, poz. 1271i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.
128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218,z 2008 r. Nr 180, poz.
1111 i Nr 223,poz. 1458 , z 2009 r. Nr 52,poz. 420,Nr 157, poz. 1241, z 2010 roku Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz.
146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777, Nr
149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281 z 2012 roku poz. 567 oraz z 2013 roku poz. 153), po zasięgnięciu opinii
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Braniewie uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilczęta, stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczęta.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Wilczęta
Andrzej Pańczuk
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Załącznik do Uchwały Nr XVII/166/13
Rady Gminy Wilczęta
z dnia 20 września 2013 r.
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY WILCZĘTA
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilczęta, zwany dalej
„Regulaminem”, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilczęta,
zwanej dalej “Gminą”, dotyczące:
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:
a) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania następujących frakcji odpadów komunalnych:
- papieru i tektury,
- metalu,
- tworzyw sztucznych,
- szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła,
- opakowań wielomateriałowych,
- przeterminowanych leków,
- chemikaliów,
- zużytych baterii i akumulatorów,
- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
- mebli i innych odpadów wielkogabarytowych
- odpadów budowlanych i rozbiórkowych
- zużytych opon
b) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji i odpadów zielonych,
c) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku
publicznego,
d) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami,
e) dokonywanie drobnych napraw pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi, takich jak
wymiana kół, żarówek, uzupełnianie płynów, regulacje, itp. poza warsztatami samochodowymi, na
terenie nieruchomości w taki sposób aby powstające odpady były gromadzone i usuwane z terenu
nieruchomości zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
2) rodzaje i minimalną 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, przy uwzględnieniu:
a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych,
b) liczby osób korzystających z tych pojemników,
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,

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

–3–

Poz. 2970

5) obowiązki właścicieli i innych osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do
użytku publicznego,
6) wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej,
7) wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.
2. Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
§ 2.1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.),
2) właścicielu nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych,
oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także
inne podmioty władające nieruchomością, w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.),
3) nieruchomości - należy przez to rozumieć nieruchomości określone w art. 46 § 1 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.),
4) zabudowie jednorodzinnej - należy przez to rozumieć, zgodnie z zapisami § 3 pkt 2 Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) – budynek
mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków wraz z budynkami garażowymi i gospodarczymi,
5) zabudowie wielorodzinnej – należy przez to rozumieć zabudowę, na którą składają się budynki
wielorodzinne, a więc takie które nie spełniają definicji budynku jednorodzinnego zapisanej w § 3 pkt 2
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.),*
6) budynku użyteczności publicznej – należy przez to rozumieć , zgodnie z zapisami § 3 pkt 6
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) –
budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego,
oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi
bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym,
drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek
przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także
budynek biurowy i socjalny,*
7) odpadach komunalnych – należy przez to rozumieć 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, zmieszane odpady
komunalne pozostają zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności
przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości; zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt
7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21);
8) odpadach wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć odpady komunalne, które ze względu na
swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do
zbierania odpadów komunalnych; do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się wszelkiego rodzaju
odpadów z budów i remontów,
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odpadach ulegających biodegradacji – należy przez to rozumieć odpady komunalne ulegające
biodegradacji w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z
2013 r., poz. 21),

10) odpadach zielonych – należy przez to rozumieć odpady komunalne stanowiące części roślin
pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, a także z targowisk, z
wyłączeniem odpadów z czyszczenia ulic i placów, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach ((Dz. U. z 2013 r., poz. 21),
11) odpadach opakowaniowych – należy przez to rozumieć wszystkie opakowania, w tym opakowania
wielokrotnego użytku wycofane z ponownego użycia, stanowiące odpady w rozumieniu przepisów o
odpadach, z wyjątkiem odpadów powstających w procesie produkcji opakowań, zgodnie z art. 3 ust. 3
pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz.
638 z późn. zm.),
12) odpadach budowlano-remontowych i rozbiórkowych – należy przez to rozumieć frakcję odpadów
pochodzących z remontów, budów i rozbiórek, na które nie trzeba uzyskać pozwoleń na budowę lub
których nie trzeba zgłaszać do administracji budowlano – architektonicznej,
13) odpadach niebezpiecznych – należy przez to rozumieć odpady niebezpieczne w rozumieniu art. 3 ust. 4
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21), w tym powstające w
gospodarstwach domowych m in.: baterie, akumulatory, żarówki, świetlówki, resztki farb, lakierów,
rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, środków ochrony roślin i nawozów, pojemniki po
aerozolach, olejach mineralnych i syntetycznych, tłuszczach, benzynie, środkach chemicznych,
środkach ochrony roślin, przeterminowane leki, stare kosmetyki, sprzęt elektryczny i elektroniczny,
tusze do drukarek i tonery, taśmy wideo, kasety magnetofonowe, materiały fotograficzne, taśmy
barwiące,*
14) odpadach pozostałych (zmieszanych) – należy przez to rozumieć odpady komunalne nie poddane
selektywnemu zbieraniu,
15) selektywnym zbieraniu – należy przez to rozumieć zbieranie, w ramach którego dany strumień
odpadów, w celu ułatwienia specyficznego przetwarzania, obejmuje jedynie odpady charakteryzujące
się takimi samymi właściwościami i takimi samymi cechami, zgodnie z art.3 ust.1 pkt 24 ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz.21)
16) nieczystościach ciekłych – należy przez to rozumieć ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach
bezodpływowych, w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.),
17) zbiornikach bezodpływowych – należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia przeznaczone do
gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania, w rozumieniu ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn.
zm),
18) punkcie zbiórki odpadów – należy przez to rozumieć, zlokalizowane na terenie gminy, specjalnie w
tym celu przygotowane i wyposażone punkty selektywnej zbiórki odpadów, w których mieszkańcy
mogą przekazywać podmiotowi uprawnionemu ww. odpady,
19) przedsiębiorcach – należy przez to rozumieć podmiot realizujący zadania w zakresie odbioru odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz prowadzący działalność w zakresie wymienionym w
art. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z
2012 roku, Nr 391 z późn. zm.), na którą konieczne jest uzyskanie zezwolenia,
20) harmonogramie – należy przez to rozumieć określenie częstotliwości odbioru odpadów komunalnych na
terenie Gminy Wilczęta, z uwzględnieniem zapisów niniejszego Regulaminu, dotyczących minimalnej
częstotliwości odbioru odpadów komunalnych, w zależności od rodzaju tych odpadów,
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21) WPGO – należy przez to rozumieć Plan Gospodarki Odpadami Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
22) miejscu zamieszkania - oznacza miejsce, w którym 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 zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 763/2008 z dnia 9
lipca 2008 r. w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań,*
23) umowach – należy przez to rozumieć umowy, rozumiane zgodnie z treścią art. 6. ust. 1 ustawy,
podpisane z podmiotem uprawnionym przez właścicieli nieruchomości,*
24) zwierzętach domowych – należy rozumieć zgodnie z treścią art. 4 ust. 17 ustawy o ochronie zwierząt, co
odpowiada treści Europejskiej Konwencji Ochrony Zwierząt Towarzyszących mówiącej, że jest to
każde zwierzę utrzymywane lub przeznaczone do utrzymywania przez człowieka, w szczególności w
jego otoczeniu domowym, dla osobistej przyjemności i dla towarzystwa,*
25) zwierzętach gospodarskich – należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie, zgodnie z treścią art. 2
pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U.
z 2007 r. Nr 133, poz. 321 z późn. zm.).
Rozdział 2
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomościami
§ 3.1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zapewnienia utrzymania czystości i porządku na terenie
nieruchomości poprzez:
1) wyposażenie nieruchomości w opisane w niniejszym Regulaminie, w Rozdziale 3, pojemniki służące do
zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym,
2) prowadzenie selektywnego zbierania
Regulaminie,

odpadów komunalnych, w sposób opisany w niniejszym

3) zbieranie odpadów niepodlegających segregacji do pojemników o wielkości i liczbie uzależnionej od
liczby mieszkańców nieruchomości, w sposób opisany w niniejszym Regulaminie,
4) przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych odpadów przedsiębiorcy,
wybranemu przez Gminę do odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy, w terminach
wyznaczonych harmonogramem dostarczanym co najmniej raz w roku właścicielom nieruchomości,
5) regularne opróżnianie zbiorników bezodpływowych przez podmioty uprawnione, z częstotliwością
gwarantującą, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, wynikający zwłaszcza z jego przepełnienia, a także
zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód podziemnych,
6) uprzątanie przez właścicieli nieruchomości, niezwłocznie po opadach: błota, śniegu, lodu i innych
zanieczyszczeń z powierzchni chodników, na długości swojej posesji, przy czym za taki chodnik uznaje
się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy
nieruchomości, właściciel nieruchomości nie ma obowiązku uprzątnięcia chodnika , na którym
dopuszczony jest płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych,
7) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wyłącznie w miejscach dozwolonych, a więc:
a) na terenie nieruchomości niesłużącej do użytku publicznego tylko pod warunkiem, że powstające
ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w szczelnych zbiornikach
bezodpływowych, w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do
zbiorników wodnych lub do ziemi,
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b) na terenach służących do użytku publicznego (chodniki, ulice, parkingi, place, zieleńce, tereny leśne,
zbiorniki wodne, rzeki, strumienie, itp), tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie
oznaczonych,
8) naprawy pojazdów mechanicznych powinny być przeprowadzane w specjalistycznych warsztatach, a
doraźne naprawy związane z bieżącą eksploatacją pojazdu mechanicznego wykonywane poza
warsztatami samochodowymi, na terenie nieruchomości są dozwolone pod warunkiem, „że nie spowoduje
to zanieczyszczenia wód lub gleby”*, a powstające odpady będą gromadzone w sposób umożliwiający ich
usunięcie zgodnie z przepisami ustawy i niniejszego regulaminu,
9) stosowanie się właścicieli zwierząt domowych i gospodarskich do przepisów rozdziałów 6 i 7 niniejszego
Regulaminu.
Rozdział 3
Zasady zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
§ 4.1. Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów:
1) pojemniki do prowadzenia selektywnej zbiórki ma obowiązek zapewnić właściciel nieruchomości,
2) pojemniki, o których mowa w ust. 1, powinny spełniać wymagania Polskich Norm zapewniających
bezpieczne i długotrwałe użytkowanie, w tym bezpieczną obsługę przy opróżnianiu,
3) liczba pojemników i częstotliwość odbierania odpadów z nieruchomości powinna zapewnić
nieprzeciążenie pojemników ,,oraz utrzymanie czystości i porządku wokół pojemników.”*
2. Właściciel nieruchomości ma obowiązek umieścić pojemniki w miejscach gromadzenia odpadów
komunalnych spełniających wymagania § 22 i § 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Z
2002 r. Nr 75, poz. 690z późn. zm.).
3. Wprowadza się obowiązek prowadzenia selektywnego zbierania “u źródła” następujących
odpadów komunalnych:
1) papieru i tektury,
2) tworzyw sztucznych,
3) szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła (szkło bezbarwne i kolorowe),
4) metalu i opakowań wielomateriałowych,
5) mebli i odpadów wielkogabarytowych.

frakcji

4. Frakcje odpadów w postaci papieru i tektury, tworzyw sztucznych, szkła i metalu należy gromadzić i
oddawać w odpowiednich rodzajach pojemników lub worków na odpady, a pozostałe przyjmowane są w
punktach odbioru odpadów, wyznaczonych przez Gminę. Dane o punktach zostaną umieszczone na stronie
internetowej: www.ugwilczeta.bip.doc.pl.
5. Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów
opakowaniowych ulegających biodegradacji, a także odpadów zielonych z ogrodów i parków jest obowiązkowe
we wszystkich rodzajach zabudowy z tym, że właściciele nieruchomości mogą korzystać z przydomowego
kompostownika i wykorzystywać odpady na własne potrzeby; pozostali właściciele nieruchomości przekazują
przedsiębiorcy odpady ulegające biodegradacji lub we własnym zakresie dostarczają je do gminnego
kompostownika. Miejsca zagospodarowania odpadów biodegradowalnych zostaną umieszczone na
stronie internetowej: www.ugwilczeta.bip.doc.pl.
6. Na obszarze zabudowy jednorodzinnej odpady zebrane selektywnie odbierane są przez przedsiębiorcę
sprzed nieruchomości; właściciel ma obowiązek w terminie określonym harmonogramem wystawić je przed
wejściem na teren nieruchomości, chyba że uzgodnił inaczej z przedsiębiorcą.
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7. Na obszarach zabudowy wielorodzinnej odpady zebrane selektywnie odbierane są przez przedsiębiorcę z
zabezpieczonych pomieszczeń lub pojemników zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie budynków.
Właściciel nieruchomości wielorodzinnej, rozumiany tutaj jako wspólnota mieszkaniowa, ustala sposób
zbierania odpadów przez poszczególne gospodarstwa domowe, w worki lub wspólne pojemniki. Właściciel
nieruchomości udostępnia wejście przedsiębiorcy, który odbiera odpady.
8. Przeterminowane leki należy umieszczać w odpowiednio oznakowanych pojemnikach znajdujących się w
aptekach, punktach aptecznych, placówkach służby zdrowia, bądź dostarczonych przez przedsiębiorcę, albo
przekazywać indywidualnie do wyznaczonego przez Gminę punktu odbioru odpadów. Dane o punktach
zostaną umieszczone na stronie internetowej: www.ugwilczeta.bip.doc.pl.
9. Powstające w gospodarstwach domowych zużyte baterie i akumulatory, w tym przenośne należy
gromadzić w odpowiednio oznakowanych pojemnikach, a następnie przekazywać do zbierającego zużyte
baterie lub zużyte akumulatory, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach
(Dz. U. Z 2009 r. Nr 79 , poz. 666 z późn. zm. ) albo przekazywać do wyznaczonego przez Gminę punktu
odbioru odpadów. Dane o punktach zostaną umieszczone na stronie internetowej:
www.ugwilczeta.bip.doc.pl.
10. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać do punktów zbierania, zorganizowanych
przez sprzedawców tego rodzaju produktów lub do wyznaczonego przez Gminę punktu odbioru odpadów.
Dane o punktach zostaną umieszczone na stronie internetowej: www.ugwilczeta.bip.doc.pl.
11. Odpady wielkogabarytowe, zużyte meble, sprzęt gospodarstwa domowego, zużyte opony, powinny
być gromadzone w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości, w sposób nie utrudniający korzystania z
nieruchomości przez osoby do tego uprawnione i usuwane możliwie jak najszybciej , w terminie uzgodnionym
z przedsiębiorcą uprawnionym do ich odbioru lub mogą być przekazywane indywidualnie do wyznaczonego
przez Gminę punktu odbioru odpadów. Dane o punktach zostaną umieszczone na stronie internetowej:
www.ugwilczeta.bip.doc.pl.
12. Odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku remontów obiektów prowadzonych we własnym
zakresie na terenie nieruchomości należy gromadzić w kontenerach wynajętych od przedsiębiorcy i usuwać w
terminie uzgodnionym z przedsiębiorcą lub w przypadku niewielkiego remontu gromadzić w workach i
przekazać przedsiębiorcy lub dostarczyć indywidualnie do wyznaczonego przez Gminę punktu odbioru
odpadów. Dane o punktach zostaną umieszczone na stronie internetowej: www.ugwilczeta.bip.doc.pl.
13. Selektywnie zebrane odpady w postaci chemikaliów (farby, lakiery, środki ochrony roślin, itp.) należy
gromadzić w odpowiednich pojemnikach (workach) i przekazywać do odbioru przedsiębiorcy lub przekazywać
indywidualnie do wyznaczonego przez Gminę punktu odbioru odpadów. Dane o punktach zostaną
umieszczone na stronie internetowej: www.ugwilczeta.bip.doc.pl.
14. Odpady niebezpieczne z grupy odpadów komunalnych wymienionych w Rozporządzeniu Ministra
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24 grudnia 1997 r. w sprawie klasyfikacji
odpadów (Dz. U. Nr 162, poz. 1135) należy gromadzić, a także przygotować do odbioru w taki sposób, aby
uniemożliwić lub ograniczyć dostęp osób trzecich.
§ 5.1. Ustala się następujące zasady w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych:
1) Opróżnienie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywać się powinno
systematycznie, na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego
podmiotowi
uprawnionemu na podstawie zezwolenia wójta do odbioru nieczystości ciekłych z terenu Gminy
Wilczęta, z którym właściciel podpisał umowę, z częstotliwością zapobiegającą przepełnieniu się
takiego zbiornika i wypływaniu nieczystości do gruntu lub do wód,
2) Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynikać
powinna z instrukcji ich eksploatacji.
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§ 6. 1. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy i z terenów przeznaczonych do użytku publicznego powinna być dostosowana do ilości
wytwarzanych odpadów, ale:
1) z obszarów zabudowy jednorodzinnej nie rzadziej niż:
a) odpady zmieszane (20 03 01) – raz na dwa tygodnie;
b) zbierane selektywnie papier i tektura (20 01 01), szkło (20 01 02), tworzywa sztuczne (20 01 39) – raz
w miesiącu,
c) odpady ulegające biodegradacji (roślinne kuchenne 20 01 08), ogrodowe (20 01 99, 20 02 01) i zielone
( 20 03 02) – raz na dwa tygodnie,
d) pozostałe zbierane selektywnie (zużyte baterie i akumulatory (20 01 33*, 20 0134), zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny (20 01 35*, 20 01 36), budowlane i rozbiórkowe z remontów
prowadzonych samodzielnie (20 03 99), wielkogabarytowe (20 03 77), zużyte opony (20 03 99) –
zgodnie z harmonogramem dostarczonym przez przedsiębiorcę wskazanego przez Gminę, ale nie
rzadziej niż raz na dwa miesiące,
2) z obszarów zabudowy wielorodzinnej nie rzadziej niż:
a) odpady zmieszane (20 03 01) – raz na dwa tygodnie,
b) zbierane selektywnie papier i tektura (20 01 01), szkło (20 01 02), tworzywa sztuczne (20 01 39) – raz
w miesiącu,
c) odpady ulegające biodegradacji (roślinne kuchenne 20 01 08), ogrodowe (20 01 99, 20 02 01) i zielone (
20 03 02) – raz na dwa tygodnie,
d) pozostałe zbierane selektywnie (zużyte baterie i akumulatory (20 01 33*, 20 0134), zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny (20 01 35*, 20 01 36), budowlane i rozbiórkowe z remontów
prowadzonych samodzielnie (20 03 99), wielkogabarytowych (20 03 77), zużyte opony (20 03 99)
zgodnie z harmonogramem dostarczonym przez przedsiębiorcę wskazanego przez Gminę, ale nie
rzadziej niż raz na dwa miesiące,
3) Opróżnianie koszy ulicznych oraz z parków, przystanków - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
4) Opróżnianie pojemników przeznaczonych na selektywną zbiórkę opakowań, stojących na terenach
przeznaczonych do użytku publicznego - nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie.
5) Opróżnianie pojemników z terenów cmenatrzy - nie rzadziej, niż co 2 miesiące, a w okresie letnim i świąt
1 listopada co najmniej raz w miesiącu lub w miarę potrzeb.
2. W przypadku krótkotrwałego zwiększenia ilości odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości
zgłasza ten fakt przedsiębiorcy świadczącemu usługi w zakresie odbierania odpadów, w celu ustalenia
warunków ich odbioru.
3. Z obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit c) i pkt 2 lit c), zwolnieni są właściciele nieruchomości,
na terenie których wykorzystuje się, w tym kompostuje odpady roślinne kuchenne i ogrodowe na swojej
nieruchomości, we własnym zakresie i na własne potrzeby, w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w
WPGO, jeżeli zgłoszą ten fakt przedsiębiorcy wpisanemu do rejestru działalności regulowanej, z którym mają
podpisaną umowę na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, w przypadku nieruchomości na
której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
4. Właściciel nieruchomości zapewnia przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne swobodny dostęp
do pojemników w uzgodnionym terminie.
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Rozdział 4
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich
utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
§ 7. 1. Określa się rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie Gminy:
1) pojemniki na odpady o pojemności 110 l, 120 l, 140 l, 240 l, 1100 l,
2) kontenery przeznaczone na odpady budowlane o pojemności od 2,5 m3 do 7 m3,
3) worki o pojemności od 60 do 120 litrów.
2. Odpady komunalne powstające na terenie nieruchomości należy gromadzić w pojemnikach, workach lub
kontenerach o następujących minimalnych pojemnościach ( przy dwutygodniowym cyklu wywozu)
uwzględniając następujące normy:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - 30 litrów na mieszkańca, jednak co najmniej jeden
pojemnik 120 litrów na każdą nieruchomość jednorodzinną,
2) segregowane odpady komunalne - 30 litrów na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik lub worek
na każdy rodzaj odpadu o pojemności 60 litrów na każdą nieruchomość jednorodzinną,
3) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - 6 litrów na mieszkańca, w zabudowie wielorodzinnej,
4) segregowane odpady komunalne - 3 litry na mieszkańca, w zabudowie wielorodzinnej,
5) dla szkół, żłobków i przedszkoli - 3 l na każde dziecko, ucznia, i pracownika,
6) dla lokali handlowych – 50 l na każde 10 m2 pow. całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik o
pojemności 120 l na lokal,
7) dla punktów handlowych poza lokalem – 50 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden
pojemnik o pojemności 120 l na każdy punkt,
8) dla lokali i punktów gastronomicznych – 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w
tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności
120 l,
9) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i
socjalnych – pojemnik o pojemności 120 l na każdych 10 pracowników,
10) dla budynków użyteczności publicznej, poza wymienionymi powyżej – 2 l na każdego pracownika oraz
0,5 l na każdego interesanta, klienta lub odwiedzającego,
11) dla ogródków działkowych – 30 l na każdą działkę w okresie sezonu, tj. od 1 marca do 31 października
każdego roku i 5 l poza sezonem,
12) w przypadku cmentarzy dwutygodniowy wskaźnik wytwarzania odpadów to 1 l na jeden nagrobek,
jednak co najmniej 1 pojemnik o pojemności 120 l.
3. W wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach, do zbierania większych aniżeli przewiduje Regulamin ilości
odpadów komunalnych, oprócz pojemników mogą być używane odpowiednio oznaczone worki.
4. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, lecz odpady komunalne są
wytwarzane, a więc prowadzący działalność gospodarczą, kierujący instytucjami oświaty, zdrowia, itp.,
zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do swych indywidualnych potrzeb, uwzględniając
normatywy określone w § 7 ust. 2 dostosowane do dwutygodniowego cyklu odbioru.
§ 8. 1. Gromadzenie selektywnie zebranych odpadów opakowaniowych powinno
odbywać się w pojemnikach odpowiednio oznakowanych, odpowiadających ogólnym warunkom określonym
w niniejszym Regulaminie lub w wyłącznie przeznaczonych do tego celu workach. Pojemniki i worki powinny
odpowiadać swoją kolorystyką następującemu przeznaczeniu:
1) niebieski
- na odpady opakowaniowe z papieru i tektury i opakowania wielomateriałowe; (karton,
makulatura mieszana z gazet, z wyjątkiem opakowań papierowych po cemencie i środkach ochrony
roślin, tekstylia), z napisem “PAPIER”,
2) zielony – na odpady opakowaniowe ze szkła kolorowego i bezbarwnego (butelki i słoiki), z napisem
“SZKŁO”,
3) żółty – na odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych i metali (butelki PET, folia bezbarwna,
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opakowania z tworzyw sztucznych po produktach spożywczych, chemia gospodarcza, tj.: opakowania po
szamponach I kosmetykach, puszki aluminiowe i stalowe-opakowania po napojach i konserwach, z
wyjątkiem opakowań po farbach, lakierach, rozpuszczalnikach, środkach do impregnacji drewna, olejach
mineralnych i syntetycznych, benzynach, lekach, opakowaniach po środkach ochrony roślin i nawozach,
opakowaniach po aerozolach), z napisem “METALE, TWORZYWA SZTUCZNE”,
4) brązowy – z przeznaczeniem na odpady biodegradowalne (odpady zielone, odpadki kuchenne), z napisem
BIO,
2. W okresie do 30.06.2017 roku dopuszcza się stosowanie pojemników w kolorach innych niż wskazane w
ust. 1, pod warunkiem oznaczenia ich zgodnie z rodzajem gromadzonych wewnątrz odpadów.
§ 9. 1. Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach przeznaczonych
do użytku publicznego (drogi, chodniki, parki, place, przystanki, itp.):
1) kosze uliczne o pojemności od 10 do 60 l,
2) odległość pomiędzy koszami rozstawionymi na drogach publicznych i w parkach nie może przekraczać
300 m.
§ 10. 1. Ustala się standardy utrzymania i rozmieszczenia pojemników do gromadzenia odpadów przed ich
odebraniem przez przedsiębiorcę w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, tj.:
1) właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki w stanie czystości zarówno zewnętrznej
jak i wewnątrz,
2) pojemnik po jego opróżnieniu nie powinien wydzielać nieprzyjemnych zapachów,
3) pojemnik nie powinien być uszkodzony lub pozbawiony, np. pokrywy.
2. Za stan sanitarny, techniczny i porządkowy koszy ulicznych odpowiadają podmioty zobowiązane do ich
ustawienia.
§ 11. 1. Ustala się zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów:
1) podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględnić przepisy § 22 i § 23
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 960 z późn. zm.).*
2) na terenie nieruchomości pojemniki na odpady należy ustawić w miejscu:
a) trwale wyznaczonym i czystym,
b) posiadającym równą i twardą powierzchnię, zabezpieczoną przed zbieraniem się wody i błota,
c) łatwo dostępnym dla użytkowników i przedsiębiorcy odbierającego odpady.
2. Właściciel nieruchomości winien dążyć do zlokalizowania miejsca gromadzenia i odbioru odpadów w
sposób nie powodujący konieczności wejścia na teren nieruchomości przedsiębiorcy odbierającego odpady.
Rozdział 5
Inne wymagania i postanowienia wynikające wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 12.1. Właściciele nieruchomości powinni dążyć do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów
komunalnych, w szczególności poprzez:
1) opróżnianie opakowań z pozostałości produktu przed umieszczeniem w pojemniku na odpady surowcowe,
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2) redukowanie objętości odpadów surowcowych przez zgniatanie plastikowych butelek, opakowań
wielomateriałowych oraz tekturowych przed umieszczeniem w pojemniku na odpady,
3) zastępowanie, jeśli jest to możliwe, produktów i opakowań nie nadających się do odzysku lub nie
ulegających biodegradacji takimi, które można poddać recyklingowi lub kompostowaniu,
4) stosownie produktów o wydłużonym okresie używalności i trwałości np. baterii nadających się do
ponownego naładowania, toreb płóciennych lub innych wielokrotnego użytku,
5) stosowanie produktów, które w wyniku zużycia mogą być wykorzystane ponownie po wymianie ich części
lub uzupełnieniu, np. długopisów z wkładami wymiennymi, środków czystości z możliwością ich
ponownego napełnienia.
2. Przyjmuje się zintensyfikowanie edukacji ekologicznej promującej zapobieganie powstawania odpadów,
właściwe postępowanie z odpadami oraz prowadzenie skutecznej kampanii informacyjno - edukacyjnej w tym
zakresie.
3. Przyjmuje się promowanie i wspomaganie stosowania przydomowych kompostowni odpadów zielonych.
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. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków
ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed
zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
§ 14.1. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:
1) w odniesieniu do psów:
a) wyposażenie psa w obrożę, a w przypadku ras psów uznawanych za agresywnie, także w kaganiec,
b) prowadzenie psa na uwięzi, w szczególności na terenie publicznym , a psa rasy uznawanej za
agresywną lub w inny sposób zagrażającemu otoczeniu – także w nałożonym kagańcu;
2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:
a) stały i skuteczny dozór,
b) zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest na terenach zielonych do tego
przeznaczonych i specjalnie oznakowanych wyłącznie, w sytuacji gdy właściciel ma możliwość
sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy ono psów ras uznanych za agresywne,
c) 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, nieulegających szybkiemu rozkładowi torbach, mogą być deponowane w komunalnych
urządzeniach do zbierania odpadów; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających
z psów – przewodników,
3) hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są spełniać wymogi ustanowione dla hodujących zwierzęta
gospodarskie na obszarach wyłączonych spod zabudowy.
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Rozdział 7
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach
włączonych z produkcji rolniczej
§ 15. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej, oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego jako takie.
2. Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy także zwartych terenów, zajętych przez
budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, strefy przemysłowe, ogrody
działkowe.
3. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej dopuszcza się utrzymywanie zwierząt
gospodarskich pod następującymi warunkami:
1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.),
2) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska, w tym emisje będące jej skutkiem zostaną ograniczone do
obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona.*
4. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, zobowiązani
są przestrzegać zapisów § 2 niniejszego Regulaminu, a ponadto przestrzegać przepisów sanitarno –
epidemiologicznych.
5. Pomieszczenia, w których przebywają zwierzęta gospodarskie, teren hodowli i jej bezpośrednie otoczenie
powinny być utrzymane w należytej czystości.*
6. Właściciele zwierząt gospodarskich zobowiązani są do niezwłocznego usuwania odchodów
pozostawionych przez zwierzęta w miejscach publicznych.
Rozdział 8
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania
§ 16. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary:
1) zabudowane obiektami użyteczności publicznej,
2) wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej.
3) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi do przetwórstwa bądź przechowywania lub
składowania produktów rolno-spożywczych,
4) zabudowanymi obiektami, w których prowadzona jest hodowla zwierząt gospodarskich,
5) piwnice, studnie kanalizacji sanitarnej.
2. Deratyzację na obszarach wymienionych w ust. 1 należy przeprowadzić co najmniej raz w roku w
miesiącu kwietniu lub każdorazowo w przypadku wystąpienia gryzoni na terenie nieruchomości.
Rozdział 9
Postanowienia końcowe
§ 17. Nadzór nad prawidłową realizacją postanowień wynikających z niniejszego Regulaminu sprawuje
Wójt Gminy Wilczęta.
______________
* Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
- PN.4131.468.2013 z dnia 29 października 2013 r.

