UCHWAŁA NR XX/173/2012
RADY GMINY BANIE
z dnia 20 grudnia 2012 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Banie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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 i Nr 214, poz.
1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.
1759, 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 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr
21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567)
oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U.
z 2012 r. poz. 391), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie, Rada
Gminy uchwala, co następuje:
REGULAMIN
UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE GMINY BANIE
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin, zgodnie z wymogami ustawy zawartymi w art. 4, określa szczegółowe zasady utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy dotyczące:
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:
a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym
powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii
i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów
wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów
zielonych,
b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku
publicznego,
c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;
2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie
nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:
a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych
źródłach,
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;
5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;
6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także
zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;
7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.
§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
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1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391);
2) gminie – należy przez to rozumieć Gminę Banie;
3) nieruchomości – należy przez to rozumieć nieruchomości, zgodnie zapisami art. 46 i 46¹ ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późń. zm);
4) właścicielach nieruchomości – należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych
oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne
podmioty władające nieruchomością, zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy; przy czym opisane w art.
5 ust. 1 ustawy oraz niniejszym regulaminie obowiązki właściciela nieruchomości w zakresie utrzymania
czystości:
a) na placu budowy , zgodnie z treścią art. 5 ust. 2 ustawy, należą do wykonawcy robót budowlanych,
b) na drogach publicznych , zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy, należą do zarządu drogi,
c) na terenach innych niż wymienione wyżej oraz w art. 5 ust. 1 ustawy, zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy należą
do gminy;
5) nieruchomościach zamieszkałych – należy przez to rozumieć nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy, o których mowa w art. 6c ust. 1 ustawy, a więc nieruchomości, na których człowiek bytuje stale
lub czasowo, spożywa posiłki, przechowuje majątek;
6) nieruchomościach niezamieszkałych – należy przez to rozumieć nieruchomości, których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają w ich obrębie odpady komunalne, o których mowa w art. 6c ust. 2 ustawy, a więc
w szczególności: szkoły, przedszkola, żłobki, biblioteki, urzędy administracji rządowej i samorządowej, domy
oraz ośrodki kultury, sportu i rekreacji, ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, boiska
i stadiony sportowe, posterunek policji, parki, place, zieleńce i publiczne obszary zielone, ogrody działkowe,
garaże, ulice i drogi wraz z chodnikami i ścieżkami rowerowymi, przychodnie lekarskie i weterynaryjne,
restauracje, bary, gospodarstwa agroturystyczne, biura, sklepy, wszelkiego rodzaju zakłady produkcyjne,
usługowe, składowe, magazynowe i logistyczne itp.;
7) nieruchomościach dwufunkcyjnych – należy przez to rozumieć nieruchomości, których część zajmują
mieszkańcy, a na pozostałej niezamieszkałej powstają odpady komunalne, dla których wysokość opłaty za
gospodarowanie nimi obliczana jest zgodnie z zapisami art. 6j ust. 4 ustawy;
8) odpadach – rozumie się przez to każdą substancję lub przedmiot należący do jednej z kategorii, określonych
w załączniku nr 1 do ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późń.
zm.), których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest obowiązany (art. 3 ust.
1 ustawy o odpadach);
9) odpadach komunalnych – rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych,
z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych
pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do
odpadów powstających w gospodarstwach domowych (art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach – Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późń. zm);
10) bioodpadach – rozumie się przez to ulegające biodegradacji odpady z terenów zieleni, odpady spożywcze
i kuchenne z gospodarstw domowych, zakładów gastronomii, zakładów żywienia zbiorowego i jednostek
handlu detalicznego, a także podobne ze względu na swój charakter lub skład odpady z zakładów
produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność (art. 3 ust. 3 pkt 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach - Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późń. zm);
11) odpadach ulegających biodegradacji – należy rozumieć przez to, zgodnie z treścią art. 3 ust. 3 pkt 7 ustawy
z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz.1243, z późń. zm.) oraz zgodnie z KPGO 2014
następujące odpady komunalne ulegające biodegradacji:
a) papier i tektura,
b) odzież i tekstylia z materiałów naturalnych,
c) odpady z terenów zielonych,
d) odpady kuchenne i ogrodowe,
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e) drewno,
f) odpady wielomateriałowe,
g) frakcję drobną < 10 mm (30%);
12) odpadach zielonych – rozumie się przez to stanowiące części roślin odpady komunalne pochodzące
z pielęgnacji terenów zieleni oraz targowisk, z wyjątkiem odpadów pochodzących z czyszczenia ulic i placów
(art. 3 ust. 3 pkt 8b ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach – Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późń.
zm.);
13) odpadach wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć jeden ze strumieni odpadów komunalnych
wymienionych w art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, charakteryzujący się tym, że jego składniki, 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 oraz odpadów, których waga jednostkowa przekracza 50 kg;
14) 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 (art. 3 ust. 3 ustawy z 11 maja 2001 r.
o opakowaniach i odpadach opakowaniowych – Dz. U. z 2001 r. Nr 63, poz. 638, z późn. zm.);
15) odpadach budowlano-remontowych i rozbiórkowych – rozumie się przez to frakcję odpadów
pochodzących z remontów, które nie są objęte przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.);
16) odpadach niebezpiecznych – należy rozumieć zgodnie z treścią art. 3 ust. 2 ustawy z 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późń. zm.);
17) odpadach posortowniczych – należy rozumieć przez to odpady pozostałe po wysortowaniu odpadów
wymienionych w art.3 ust. 1 pkt.5 i art. 4 ust.1 pkt. 1 ppkt. a ustawy;
18) górnych stawkach opłat – należy przez to rozumieć stawki określone zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 ustawy;
19) Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2014 (dalej: KPGO 2014) – należy rozumieć przez to dokument
przyjęty przez Radę Ministrów uchwałą nr 217 z 24 grudnia 2010 r. (M. P. Nr 101, poz.1183);
20) Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami 2012 - należy rozumieć przez to dokument przyjęty przez
Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego 29 czerwca 2012 r. uchwałą nr XV/218/12;
21) stawkach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – należy przez to rozumieć stawki ustalone
uchwałą Związku Gmin Dolnej Odry na podstawie upoważnienia zawartego w art. 6k ust. 1 ustawy;
22) metodzie ustalania opłat – należy rozumieć przez nią jeden z przewidzianych w ustawie sposobów
opierający się na zadeklarowanej liczbie mieszkańców (art. 6j ust. 1 ustawy);
23) punkcie selektywnego zbierania odpadów - należy przez to rozumieć, specjalnie w tym celu przygotowane,
wyposażone i dozorowane miejsce, zlokalizowany w miejscu dostępnym dla mieszkańców, w którym
mieszkańcy mogą przekazywać nieodpłatnie odpady zbierane selektywnie wymienione w § 3 pkt. 2;
24) harmonogramie – należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie
Związku Gmin Dolnej Odry, sporządzany i ogłaszany przez zarządzającego;
25) przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć podmiot realizujący zadania w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych prowadzący działalność w zakresie wymienionym w art.
7 ustawy, na którą konieczne jest uzyskanie zezwolenia, lub gminna jednostka, która nie ma obowiązku
uzyskania zezwolenia, oraz zarejestrowany w rejestrze działalności regulowanej podmiot odbierający odpady
komunalne od właścicieli, wpisany do rejestru działalności regulowanej zgodnie z zapisami art. 9c ustawy;
26) przedsiębiorcy odbierającym odpady - rozumie się przez to podmiot lub podmioty prowadzące działalność
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz przetwarzania tych odpadów,
który został wybrany w drodze przetargu, o którym mowa w art. 6d ustawy i z którym zarządzający podpisał
umowę;
27) chowie zwierząt – rozumie się to pojęcie w sposób, w jaki zostało ono użyte w ustawie z16 września 2011 r.
o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.), a więc są to wszelkie formy posiadania
zwierząt gospodarskich bez względu na tytuł prawny oraz sposób ich utrzymywania i użytkowania, albo
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działalność człowieka polegającą na utrzymywaniu zwierząt w celu wykorzystania ich cech użytkowych dla
zaspokojenia różnych potrzeb, także w celach hobbystycznych; chów zwierząt polega na zapewnieniu
zwierzętom prawidłowych warunków bytowania, rozwoju i rozrodu, dzięki którym możliwy jest pełny rozwój
pożądanych cech;
28) hodowli zwierząt – zespół zabiegów zmierzających do poprawienia założeń dziedzicznych (genotypu)
zwierząt gospodarskich, w zakres których wchodzi ocena wartości użytkowej i hodowlanej zwierząt
gospodarskich, selekcja i dobór osobników do kojarzenia, prowadzone w warunkach prawidłowego chowu (art.
2 pkt 4 ustawy z 27 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich – Dz. U. z 2007
r. Nr 133, poz. 921, z późn. zm.);
29) zwierzętach domowych – rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem
w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego
towarzysza (art. 4 ust. 17 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt – t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz.
1002, z późn. zm.);
30) zwierzętach gospodarskich – należy to rozumieć zgodnie z treścią art. 2 pkt 1 ustawy z 29 czerwca 2007 r.
o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2007 r. Nr 133, poz. 921, z późn. zm.);
31) zwierzętach bezdomnych – rozumie się przez to zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły,
zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej
osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały (art. 4 ust. 16 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierząt – t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.);
32) poziomie redukcji masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do
składowania (dalej – redukcja) – należy go rozumieć zgodnie z zapisem art. 3c ustawy i stosownego
rozporządzenia wykonawczego;
33) poziomie recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku (dalej – odzysk)– należy go
rozumieć zgodnie z zapisem art. 3b ustawy i stosownego rozporządzenia wykonawczego;
34) właścicielu lokalu – należy interpretować to pojęcie w rozumieniu ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności
lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903, z późn. zm.) oraz ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach
mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116, z późn. zm.);
35) lokatorze – należy interpretować to pojęcie w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z 21 czerwca 2001 r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r.
Nr 31, poz. 266, z późn. zm.) lub posiadający lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, w rozumieniu art.
9 ust. 4 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116,
z późn. zm.);
36) posiadającym lokal – należy przez to rozumieć użytkownika, zastawnika, najemcę, dzierżawcę lokalu,
w rozumieniu ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.);
37) korzystającym z lokalu – należy rozumieć przez to posiadającego tytuł prawny do lokalu lub korzystającego
z lokalu o nieuregulowanym stanie prawnym, zgodnie z definicją zapisaną w ustawie z 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858,
z późn. zm.);
38) dysponującym lokalem – należy przez to rozumieć jako właściciela, lokatora, posiadającego lub
korzystającego z lokalu;
39) budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy to rozumieć, zgodnie z treścią art. 3 pkt 2a ustawy z 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.);
40) budynku zamieszkania zbiorowego – należy to rozumieć zgodnie z zapisami § 3 pkt 5 rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.);
41) zabudowie jednorodzinnej – należy to rozumieć zgodnie z zapisami § 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z późn zm.);
42) zabudowie wielorodzinnej – rozumie się przez to zabudowę, na którą składają się budynki wielorodzinne,
a więc takie które nie spełniają definicji budynku jednorodzinnego, zapisanej w § 3 pkt 2 rozporządzenia
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Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.);
43) zabudowie zagrodowej – rozumie się przez to, zgodnie z zapisami § 3 pkt 3 rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z późn zm.);
44) budynku użyteczności publicznej – należy to rozumieć zgodnie z zapisami § 3 pkt 6 Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.);
45) zbieraniu odpadów – rozumie się przez to każde działanie, w szczególności umieszczanie w pojemnikach,
segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku
lub unieszkodliwiania (art. 3 ust. 3 pkt 23 ustawy o odpadach – Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.);
46) selektywnym zbieraniu – rozumie się przez to zbieranie, w ramach którego dany strumień odpadów, w celu
ułatwienia określonego sposobu przetwarzania, obejmuje jedynie rodzaje odpadów charakteryzujące się takimi
samymi właściwościami i takim samym charakterem (art. 3 ust. 3 pkt 15a ustawy z 27 kwietnia 2001r.
o odpadach – Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.);
47) regionie gospodarki odpadami komunalnymi – rozumie się przez to określony w wojewódzkim planie
gospodarki odpadami Szczeciński Region Gospodarki Odpadami;
48) regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych – należy to rozumieć jako Regionalne
Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych zgodnie z treścią art. 3 ust. 3 pkt 15c ustawy z 27 kwietnia
2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.);
49) wytwórcy odpadów – rozumie się przez to każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje
powstawanie odpadów, oraz każdego, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne działania
powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów; wytwórcą odpadów powstających w wyniku
świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz
sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi
stanowi inaczej (art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach – Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628,
z późn. zm.);
50) systemie gospodarki odpadami komunalnymi – rozumie się przez to wszelkie skoordynowane działania
zmierzające do realizacji opisanych w art. 5 ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62,
poz. 628, z późn. zm.) zasad gospodarowania odpadami, a więc zapobieganie i ograniczanie ich powstawania,
prowadzenie ich odzysku lub recykling, wreszcie unieszkodliwianie; system obejmuje więc wszystkie
czynności realizowane na nieruchomości przez jej właściciela, a więc selektywne zbieranie, dalej odbiór,
transport i zbieranie dokonane przez operatora, wreszcie odzysk, recykling i unieszkodliwianie realizowane
przez podmioty wyspecjalizowane i regionalną instalację; zarządzający systemem jest także jego elementem;
51) zarządzającym systemem gospodarki odpadami – zarządzającym systemem gospodarowania
odpadami (dalej – zarządzający) – rozumie się przez to Zarząd Związku Gmin Dolnej Odry, realizujący
zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na obszarach gmin należących do tego Związku, na
podstawie Statutu Związku Gmin Dolnej Odry (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr
24, poz. 326); Uchwały nr 27/2012 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 14 września 2012 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Związku Gmin Dolnej Odry oraz art. 3 ust. 2a ustawy;
52) planie gospodarki odpadami – rozumie się przez to, zgodnie z zapisami ustawy z 27 kwietnia 2001r.
o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.), wojewódzki plan gospodarki odpadami;
53) zasadach gospodarowania odpadami – rozumie się je zgodnie z zapisami art. 5 ustawy z 27 kwietnia 2001r.
o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.);
54) odzysku – rozumie się przez to wszelkie działania, niestwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla
środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, lub prowadzące do odzyskania
z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania, określone w załączniku nr 5 do ustawy (art.
3 ust. 3 pkt 9 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach – Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.);
55) ponownym użyciu – rozumie się przez to działanie, w wyniku którego niebędące odpadami produkty lub ich
części są ponownie wykorzystywane do tego samego celu, do którego były przeznaczone (art. 3 ust. 3 pkt 12a
ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach – Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.);
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56) posiadaczu odpadów – rozumie się przez to każdego, kto faktycznie włada odpadami (wytwórcę odpadów,
inną osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną), z wyłączeniem prowadzącego działalność
w zakresie transportu odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów
znajdujących się na nieruchomości (art. 3 ust. 3 pkt 13 ustawy z 27 kwietnia o odpadach – Dz. U. z 2001 r. Nr
62, poz. 628, z późn. zm.);
57) przetwarzaniu – rozumie się przez to procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie
poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie (art. 3 ust. 3 pkt 13a ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach –
Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.);
58) przygotowaniu do ponownego użycia – rozumie się przez to odzysk, polegający na sprawdzeniu,
czyszczeniu lub naprawie, w ramach którego produkty lub ich części, które stały się odpadami, są
przygotowywane do ponownego wykorzystywania bez innych czynności przetwarzania wstępnego (art. 3 ust.
3 pkt 13b ustawy z 27 kwietnia o odpadach – Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.);
59) recyklingu – rozumie się przez to taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub
materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału
o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku
energii (art. 3 ust. 3 pkt 14 ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach – Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z późn.
zm.);
60) budynku rekreacji indywidualnej – należy przez to rozumieć, zgodnie z zapisami § 3 pkt 6 rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.), budynek przeznaczony do
okresowego wypoczynku;
61) budynku gospodarczym – należy przez to rozumieć, zgodnie z zapisami § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.), budynek przeznaczony do niezawodowego
wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi, sprzętu i płodów rolnych
służących mieszkańcom budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego, budynku rekreacji
indywidualnej, a także ich otoczenia, a w zabudowie zagrodowej przeznaczony również do przechowywania
środków produkcji rolnej i sprzętu oraz płodów rolnych;
62) mieszkaniu – należy przez to rozumieć, zgodnie z zapisami § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.), zespół pomieszczeń mieszkalnych
i pomocniczych, mający odrębne wejście, wydzielony stałymi przegrodami budowlanymi, umożliwiający stały
pobyt ludzi i prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego;
63) pomieszczeniu mieszkalnym – należy przez to rozumieć, zgodnie z zapisami § 3 pkt 6 rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.), pokoje w mieszkaniu, a także
sypialnie i pomieszczenia do dziennego pobytu ludzi w budynku zamieszkania zbiorowego;
64) lokalu użytkowym – należy przez to rozumieć, zgodnie z zapisami § 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.), jedno pomieszczenie lub zespół
pomieszczeń, wydzielone stałymi przegrodami budowlanymi, niebędące mieszkaniem, pomieszczeniem
technicznym albo pomieszczeniem gospodarczym;
65) zespołach budynków rekreacji indywidualnej – należy przez to rozumieć np. ośrodki wypoczynkowe
składające się z budynków rekreacji indywidualnej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.);
66) sezonie – należy przez to rozumieć pojęcie umożliwiające realizację treści art. 6k ust. 2 pkt 4 ustawy, a więc
czasokres(-y), w których użytkowane są budynki rekreacji indywidualnej, ogrody działkowe;
67) kompostowniku – rozumie się przez to specjalną skrzynię służącą do kompostowania odpadów organicznych
– ich lokalizacja powinna spełniać wymogi zapisane w § 36 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.);
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68) kompostowaniu (organiczny recykling) – rozumie się przez to zgodnie z treścią załącznika nr 5 do ustawy
z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.), proces odzysku R3, czyli
recykling lub regenerację substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (włączając
kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania);
69) przepisach związanych – rozumie się przez to:
a) ustawę z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.);
b) ustawę z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.);
c) ustawę z 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2007 r. Nr 147, poz. 1033, z późn. zm.);
d) ustawę z 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2007 r. Nr
133, poz. 921, z późn. zm.);
e) ustawę z 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U.
z 2008 r. Nr 213, poz. 1342, z późn. zm.);
f) ustawę z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 62, poz. 504, z późn.
zm.);
g) ustawę z 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2009 r. Nr 79, poz. 666, z późń. zm);
h) ustawę z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2005 r. Nr 25, poz.
202, z późn. zm.);
i) ustawę z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287);
j) ustawę z 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849, z późn. zm.);
k) ustawę z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.);
l) ustawę z 16 września 2011 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.);
m) ustawę z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.);
n) ustawę z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.);
o) ustawę z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U.
z 2006r. Nr 123, poz. 858, z późn. zm.);
p) ustawę z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903, z późn. zm.);
q) ustawę z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 Nr 119, poz. 1116, z późn.
zm.);
r) ustawę z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późn. zm.);
s) ustawę z 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1419);
t) ustawę z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.);
u) ustawę z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2048, z późn. zm.);
v) ustawę z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami
oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 63, poz. 639, z późn. zm.);
w) ustawę z 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr. 63, poz. 638,
z późn. zm.);
x) Rozporządzenie Ministra Środowiska z 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania
środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych ulicach i placach (Dz. U. z 2005 r. Nr 230, poz.
1960);
y) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków
technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. z 1999 r. Nr 74, poz. 836, z późn. zm.);
z) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.);
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aa) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm
zużycia wody. (Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 70);
bb) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu
ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z 2003 r. Nr 77, poz. 687);
cc) ustawę z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j.: Dz. U. z 2005 r. Nr 229,
poz. 1954);
dd) ustawę z 29 sierpnia 1999 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.);
ee) ustawę z 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 1971 r. Nr 12, poz. 114, z późn. zm.);
ff) ustawę z 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 133,
poz. 848,z późn. zm.);
gg) ustawę z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).
Rozdział 2
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 3. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:
1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych, opisane w rozdziale III
regulaminu;
2) prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, z wydzieleniem następujących frakcji odpadów:
a) papier i tektura czasopisma, gazety, itp., w tym opakowania,
b) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego,
c) tworzywa sztuczne, w tym opakowania oraz opakowania wielomateriałowe i typu tetrapak,
d) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone,
e) metal, w tym odpady opakowaniowe,
f) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
g) odpady remontowo- budowlane i rozbiórkowe,
h) przeterminowane leki i opakowania po lekach,
i) chemikalia i opakowania po chemikaliach, w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itp.,
j) zużyte baterie i akumulatory,
k) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
l) wszelkiego rodzaju lampy żarowe, halogenowe, świetlówki,
m) zużyte opony;
3) przekazywanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych przedsiębiorcy lub bezpośrednio do punktu
selektywnego zbierania odpadów;
4) zamiataniu, grabieniu, zmywaniu itp. zanieczyszczeń z powierzchni nieruchomości zabudowanych lub
przeznaczonych pod zabudowę, mającym na celu utrzymanie ich należytego stanu sanitarno-higienicznego;
5) usuwaniu ze ścian budynków, ogrodzeń i innych obiektów oraz budowli zanieczyszczeń w postaci ogłoszeń,
plakatów, rysunków itp. nieaktualnych już lub umieszczonych tam bez zachowania trybu przewidzianego
odrębnymi przepisami;
6) utrzymywaniu czystości poprzez zamiatanie i uprzątanie odpadów na placach, drogach publicznych w ich
linach rozgraniczających, ciągach pieszojezdnych, drogach rowerowych, przystankach, torowiskach,
w przepustach, przejściach, pod mostami i wiaduktami, w granicach działek, na których obiekty te są
zlokalizowane;
7) zbieraniu i uprzątaniu odpadów pozostawionych na skwerach, trawnikach i innych przestrzeniach publicznych;
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8) zbieraniu i uprzątaniu odpadów pozostawionych na obszarach nieruchomości rolnych, leśnych, pokrytych
wodami;
9) niezwłocznym zbieraniu i usuwaniu z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów
budowlanych, powstałych w wyniku budów i remontów lokali oraz budynków;
10) niezwłocznym usunięciem opału złożonego na terenie przeznaczonym do publicznego użytku, nie później
jednak niż w ciągu 12 godzin. Miejsce jego tymczasowego złożenia należy oczyścić;
11) zbieraniu i usuwaniu po przeprowadzeniu zabiegów związanych z pielęgnacją i utrzymywaniem estetycznego
wyglądu ogrodów, terenów zielonych, kwietników, klombów – wszelkich powstałych w związku z tym
odpadów;
12) corocznej wymianie starego, zużytego piasku w piaskownicach zlokalizowanych na terenach publicznie
dostępnych;
13) utrzymywaniu w czystości nieruchomości niezabudowanych, niebędących rolnymi ani obszarami
chronionymi w trybie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220,
z późn. zm.), ani obszarami leśnymi, ani gruntami pod wodami, ani obszarami, na których wydobywane są
kopaliny, poprzez regularne wykaszanie ich pokrycia roślinnością do wysokości maksimum 15 cm;
14) przekazywaniu odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych przedsiębiorcy w terminach
wyznaczonych harmonogramem dostarczanym raz do roku właścicielom nieruchomości przez zarządzającego;
15) obowiązek realizowania innych czynności warunkujących możliwość zbierania odpadów komunalnych
i utrzymania czystości i porządku, polegający na:
a) umieszczeniu w budynkach wielolokalowych, w pobliżu wejścia tablic zawierających dane kontaktowe
zarządcy,
b) utrzymywaniu rowów melioracyjnych i odwadniających przy drogach i torach w stanie drożności
i wykoszenia,
c) utrzymywaniu poboczy, skarp, nasypów poprowadzonych wzdłuż ciągów komunikacyjnych w stanie
wykoszonym;
16) obowiązek uwzględniania w trakcie zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych
i zabiegów związanych z utrzymaniem czystości i porządku, innych przepisów obligujących do:
a) postępowania z odpadami innymi niż komunalne, powstającymi na terenie nieruchomości w wyniku
prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.),
b) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci jest
technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, a fakt ten ma swoje odzwierciedlenie w studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego, o ile taki został opracowany oraz w wieloletnim planie rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, wyposażenie nieruchomości
w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych,
spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych,
c) przyłączenie nieruchomości do nowej sieci kanalizacyjnej w terminie 6 miesięcy od dnia przekazania jej do
eksploatacji,
d) oddzielnego gromadzenia nieczystości ciekłych w postaci ścieków bytowych oraz gnojówki i gnojowicy,
w wypadku prowadzenia działalności rolniczo-hodowlanej, którą należy wykorzystywać zgodnie z zapisami
ustawy z 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2007r. Nr 119 poz. 1033, z późń. zm),
e) stosowania oraz gromadzenia obornika i płynnych odchodów zwierzęcych na terenie gospodarstwa rolnego
w miejscach spełniających wymogi przepisów ustawy z 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U.
z 2007 r. Nr 119, poz. 1033, z późń. zm),
f) usuwania i przekazywania do punktu zbierania, zgodnie z wymogami ustawy z 20 stycznia 2005 r.
o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2005r. Nr 25, poz. 202, z późń. zm.), z terenu
nieruchomości wraków pojazdów mechanicznych oraz odpadów z pojazdów,
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g) niepozostawiania pojazdów bez tablic rejestracyjnych lub pojazdów, których stan wskazuje na to, że nie są
używane (art. 50a ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - Dz. U. z 1997 r. Nr 98, poz. 602,
z późń. zm.),
h) zajmowania pasa drogowego (chodniki, pobocza, jezdnie, rowy przydrożne) celem składowania odpadów
lub materiałów budowlanych wyłącznie po uzyskaniu wymaganej zgody zarządcy drogi, zgodnie
z przepisami ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086,
z późn. zm.),
i) dokonywania zmian naturalnego ukształtowania terenu w sposób zgodny z przepisami ustawy z 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.),
j) likwidowania śliskości na drogach publicznych, ulicach, placach w okresie mrozów i opadów śnieżnych,
zgodnie z wymogami art. 4 pkt 20 oraz art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.115, z późn. zm.), przy użyciu piasku, środków chemicznych nie działających
szkodliwie na tereny zieleni oraz drzewa, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Środowiska z 27
października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na
drogach publicznych ulicach i placach (Dz. U. z 2005 r. Nr 230, poz. 1960),
k) uprzątania, poprzez ich usuwanie, nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych części nieruchomości,
realizując w ten sposób zapisy mówiące o ochronie uzasadnionych interesów osób trzecich – § 2 pkt
7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków
technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. z 1999 r. Nr 74, poz. 836, z późn. zm.),
l) oznaczenia nieruchomości, zgodnie z treścią art. 47b ust. 1 ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287), przez umieszczenie w widocznym z ulicy miejscu
numeru porządkowego nieruchomości oraz zadbanie o jego estetyczny i czytelny wygląd,
m) spalania pozostałości roślinnych, zgodnie z zapisami art. 13 ust. 3 ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach
(Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.),
n) spalania innych odpadów, w tym komunalnych, wyłącznie zgodnie z zapisami art.13 ust 4 ustawy z 27
kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.);
17) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, polegające na:
a) uprzątaniu niezwłocznie po opadach : błota, śniegu, lodu z powierzchni chodników, a także części
nieruchomości pełniących funkcje komunikacyjne, np. podwórzy, przejść, bram itp. (przy czym należy to
realizować w sposób niezakłócający ruchu pieszych i pojazdów) oraz posypanie piaskiem chodnika;
uprzątnięte błoto, śnieg, lód należy złożyć na skraju chodnika, tak by mogły je sprzątnąć służby utrzymujące
w stanie czystości jezdnię,
b) uprzątaniu z miejsc i w sposób wyżej wymieniony piasku i soli stanowiących pozostałości po zabiegach
związanych z zimowym utrzymaniem dróg;
18) mycie nadwozi pojazdów samochodowych poza myjniami dozwolone jest wyłącznie w następujących
miejscach:
a) na terenie nieruchomości niesłużącej do użytku publicznego, tylko pod warunkiem, że wykonywane jest to
na utwardzonej ich części przy pomocy środków ulegających biodegradacji, a powstające ścieki gromadzone
są w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane
bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi,
b) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie
oznaczonych;
19) naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi dozwolone są wyłącznie na terenie
nieruchomości właściciela i mogą dotyczyć tylko należących do niego pojazdów mechanicznych. Drobne
naprawy obejmują wymianę kół, świec zapłonowych, żarówek, uzupełnianie płynów, regulacje i wymianę
drobnych elementów, w sytuacji gdy nie są one uciążliwe dla właścicieli sąsiednich nieruchomości,
a powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami ustawy.
§ 4. Ustala się następujące zasady pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości:
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1) przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne i nieczystości ciekłe od właścicieli nieruchomości w zakresie
bazy transportowej, wyposażenia w pojazdy specjalistyczne i uniwersalne oraz przestrzegania standardów
sanitarnych muszą spełniać wymogi opisane w rozporządzeniu w sprawie wymagań technicznych, jakie
powinien spełniać podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wydanym na mocy
zapisów art. 9d ust. 2 ustawy;
2) pojazdy asenizacyjne muszą spełniać wymogi zapisane w rozporządzeniu wydanym na mocy zapisów art.
2 ust. 2 ustawy określającym wymagania dla pojazdów asenizacyjnych oraz zgodnie z uchwałą Nr
XIV/123/2012 Rady Gminy Banie z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie określenia wymagań jakie muszą
spełniać przedsiębiorcy, wydaną na mocy art. 7 ust. 3a ustawy;
3) zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku i transportu odpadów komunalnych oraz nieczystości
płynnych pracownicy przedsiębiorcy mają obowiązek natychmiast usunąć;
4) operator/przedsiębiorca ma obowiązek tak zorganizować odbiór i transport odpadów oraz opróżnianie
zbiorników bezodpływowych, aby nie zagrażały one bezpieczeństwu ruchu drogowego i odbywały się według
tras i w terminach wyznaczonych harmonogramem;
5) właściciele pojazdów mechanicznych parkujących na drodze dojazdowej do nieruchomości, w wyznaczonym
harmonogramem dniu odbioru odpadów mają obowiązek usunąć lub przestawić je w taki sposób, by nie
utrudniać przejazdu i ładowania zawartości pojemników lub worków na samochód przedsiębiorcy;
6) odbiór odpadów oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych, a także oczyszczalni przydomowych mogą
odbywać się w godzinach od 6.00 do 22.00 w dni robocze i w godzinach od 8.00 do 14.00 w soboty.
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
§ 5. Określa się następującą minimalną pojemność pojemników i worków przeznaczonych do zbierania
odpadów komunalnych:
1) z nieruchomości zamieszkałych:
a) do zbierania odpadów zmieszanych - pojemniki o minimalnej pojemności 60 l,
b) do selektywnego zbierania odpadów z nieruchomości z zabudową jednorodzinną - worki o minimalnej
pojemności 60 l,
c) do selektywnego zbierania odpadów z nieruchomości z zabudową wielorodzinną - pojemniki o minimalnej
pojemności 60 l;
2) z nieruchomości niezamieszkałych:
a) do zbierania odpadów zmieszanych - pojemniki o minimalnej pojemności 110 l,
b) do selektywnego zbierania odpadów – worki o minimalnej pojemności 60 l,
c) do selektywnego zbierania odpadów - pojemniki o minimalnej pojemności 60 l,
d) do zbierania odpadów zmieszanych na drogach i w miejscach publicznych – kosze uliczne o minimalnej
pojemności 20 l.
§ 6. Właściciel nieruchomości zamieszkałej, przy jej wyposażaniu w pojemniki przeznaczone do zbierania
odpadów komunalnych, zobowiązany jest dostosować pojemność pojemników na odpady zmieszane do
częstotliwości odbioru odpadów z nieruchomości oraz liczby osób korzystających z pojemników, kierując się niżej
wymienionymi normatywami:
1) w przypadku prowadzenia selektywnego zbierania, w oparciu o worki, w zabudowie jednorodzinnej
i zagrodowej:
a) gospodarstwo jedno-, dwu- i trzyosobowe – co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 60 l,
b) gospodarstwo cztero- i pięcioosobowe – co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 110 l,
c) gospodarstwo sześcioosobowe i większe – co najmniej dwa pojemniki o minimalnej pojemności 110 l lub
jeden pojemnik 240 l;
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2) w przypadku prowadzenia selektywnego zbierania, w oparciu o pojemniki, w zabudowie wielorodzinnej –
pojemnik o minimalnej pojemności uwzględniającej średnią tygodniową ilość wytwarzanych odpadów
komunalnych - 10 l na osobę;
3) w przypadku zbierania wyłącznie zmieszanych odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej
i zagrodowej:
a) gospodarstwo jedno-, dwu-, trzy- i czteroosobowe – co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności
110 l,
b) gospodarstwo pięcioosobowe i większe – co najmniej dwa pojemniki o minimalnej pojemności 110 l lub
jeden pojemnik o minimalnej pojemności 240 l;
4) w przypadku zbierania wyłącznie zmieszanych odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej pojemnik o minimalnej pojemności uwzględniającej średnią tygodniową ilość wytwarzanych odpadów
komunalnych - 20 l na osobę.
§ 7. Właściciel nieruchomości niezamieszkałej, przy jej wyposażaniu w pojemniki przeznaczone do zbierania
odpadów komunalnych, zobowiązany jest dostosować pojemność pojemników do częstotliwości odbioru odpadów
z nieruchomości, liczby osób korzystających z pojemników oraz uwzględniać średnią tygodniową ilość
wytwarzanych odpadów komunalnych wynoszącą:
1) dla budynków przeznaczonych dla administracji publicznej, kultury i innych budynków biurowych
i socjalnych, poza wymienionymi poniżej - 3 l na każdego pracownika, jednak co najmniej jeden pojemnik
o minimalnej pojemności 110 l;
2) dla szkół wszelkiego typu, żłobków i przedszkoli - 3 l na każdego pracownika, ucznia, dziecko, jednak co
najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 110 l;
3) dla lokali handlowych – 5 l na każdy 1 m² powierzchni całkowitej lokalu, jednak co najmniej jeden pojemnik
o minimalnej pojemności 110 l na lokal;
4) dla lokali gastronomicznych – 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne, jednak co najmniej jeden pojemnik
o minimalnej pojemności 110 l na lokal; dotyczy to także miejsc w tzw. „ogródkach”, zlokalizowanych na
zewnątrz lokalu;
5) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 110 l na
punkt;
6) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych
i socjalnych – 10 l na każdego pracownika;
7) dla domów opieki, hoteli, pensjonatów, koszarów, internatów, itp. – 20 l na jedno łóżko, jednak co najmniej
jeden pojemnik o pojemności 110 l;
8) dla ogródków działkowych - 20 l na każdą działkę;
9) dla budynków rekreacji indywidualnej, przeznaczonych do okresowego wypoczynku rodzinnego - co najmniej
jeden pojemnik o pojemności 110 l na budynek;
10) na drogach i w miejscach publicznych, na przystankach komunikacji publicznej, w parkach - kosze uliczne
o minimalnej pojemności 20 l;
11) dla innych nieruchomości niezamieszkałych niewymienionych powyżej - co najmniej jeden pojemnik
o pojemności 110 l.
§ 8. Właściciel nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą a w części nieruchomość
niezamieszkałą, przy jej wyposażaniu w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych,
zobowiązany jest do wyposażenia tej nieruchomości w co najmniej jeden dodatkowy pojemnik o minimalnej
pojemności 110 l.
§ 9. Właściciel nieruchomości, na której będzie organizowana impreza masowa, ma obowiązek wyposażenia tej
nieruchomości w pojemnik o pojemności dostosowanej do liczby osób uczestniczących w imprezie, uwzględniając
średnią ilość wytwarzanych odpadów - 1 l na 1 osobę. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany zawrzeć umowę
z zarządzającym na dostarczenie pojemników oraz ich odbiór.
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§ 10. Ustala się następującą kolorystykę pojemników i worków do selektywnego zbierania odpadów
komunalnych:
1) NIEBIESKI – papier i tektura, czasopisma, gazety, itp., w tym opakowania;
2) ZIELONY – szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego;
3) ŻÓŁTY – tworzywa sztuczne, w tym opakowania oraz opakowania wielomateriałowe i typu tetrapak oraz
metal;
4) BRĄZOWY - odpady ulegające biodegradacji.
§ 11. 1. Właściciel nieruchomości, który zamierza prowadzić selektywną zbiórkę odpadów ulegających
biodegradacji do własnego kompostownika, ma obowiązek wykazać go w składanej do zarządzającego deklaracji,
o której mowa w uchwale Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry w sprawie ustalenia wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, wraz ze
zobowiązaniem, iż będzie realizował indywidualnie selektywne zbieranie odpadów ulegających biodegradacji oraz
będzie wykorzystywał uzyskany materiał dla własnych potrzeb lub przekazywał do wykorzystania przedsiębiorcy.
2. Właściciel nieruchomości, nie posiadający kompostownika, gromadzi i przekazuje przedsiębiorcy odpady
ulegające biodegradacji w odpowiednich pojemnikach lub workach przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych, określonych w rozdziale III.
§ 12. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych (zmieszanych i zbieranych selektywnie) oraz worki do
zbierania odpadów selektywnie powinny:
1) spełniać wymagania określone w ustawie z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2048 z późn. zm.);
2) być trwale i czytelnie oznakowane rodzajem odpadów, jakie mają być do niego zbierane.
§ 13. Pojemniki w których gromadzone są odpady przed odebraniem, powinny być utrzymane przez właściciela
nieruchomości w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, w szczególności:
1) użytkowanie nie powinno prowadzić do przeciążenia lub uszkodzenia pojemników;
2) właściciel nieruchomości ma obowiązek okresowego dezynfekowania pojemników;
3) przy określaniu miejsc usytuowania pojemników, właściciel nieruchomości zobowiązany jest uwzględniać
przepisy prawa budowlanego oraz gwarantować dostęp dla pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady
w dniu ich odbioru.
§ 14. Pojemniki i worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych może dostarczyć właścicielowi
nieruchomości zarządzający, za pośrednictwem przedsiębiorcy, zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin
Dolnej Odry w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości opłat za te usługi.
Rozdział 4
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 15. Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości może być dokonywany wyłącznie przez przedsiębiorcę,
z zastrzeżeniem możliwości dowozu, przez właściciela nieruchomości, odpadów zbieranych selektywnie
bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów.
§ 16. 1. Ustala się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałej
i niezamieszkałej na co najmniej raz na dwa tygodnie, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Odpady zbierane selektywnie, o których mowa w §3 pkt. 2 lit. od h) do m) regulaminu, odbierane są przez
przedsiębiorcę co najmniej dwa razy w roku według ogłoszonego harmonogramu bądź dostarczane przez
właściciela nieruchomości w sposób ciągły bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów.
3. Odpady wielkogabarytowe odbierane są z nieruchomości przez przedsiębiorcę co najmniej dwa razy w roku
według ogłoszonego harmonogramu, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym bądź dostarczane przez
właściciela nieruchomości w sposób ciągły bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów.
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§ 17. Odpady wielkogabarytowe powinny być gromadzone, nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym
terminem odbioru, na terenie nieruchomości w miejscu przeznaczonym na gromadzenie odpadów, w sposób
umożliwiający swobodny dostęp przedsiębiorcy.
§ 18. Odpady remontowo-budowlane i rozbiórkowe powinny być gromadzone wpojemnikach przeznaczonych
do tego rodzaju odpadów. Właściciel nieruchomości ma obowiązek odpowiednio wcześniej zgłosić
zapotrzebowanie na podstawienie takiego pojemnika u zarządzającego, w sposób określony w uchwale
Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości opłaty za
te usługi.
§ 19. Opróżnianie koszy ulicznych powinno być prowadzone z częstotliwością, która nie powoduje ich
przepełnienia jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu.
§ 20. Ustala się zasady zachowania bezpieczeństwapodczas eksploatacji pojemników do gromadzenia odpadów
komunalnych i zbiorników bezodpływowych. Nieprzestrzeganie tych wymogów może spowodować odmowę
odbioru odpadów i zgłoszenie tego faktu gminie:
1) 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, w tym eternitu i zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów innych aniżeli komunalne pochodzących z działalności
gospodarczej;
2) zabrania się wrzucania do pojemników odpadów mogących potencjalnie uszkodzić pojazd odbierający odpady,
w takiej sytuacji przedsiębiorca może dochodzić pokrycia równowartości powstałej szkody na drodze
postępowania cywilnego;
3) zabrania się spalania w pojemnikach i koszach na odpady, jakichkolwiek odpadów;
4) zabrania się celowego ubijania odpadów zmieszanych w pojemnikach, w sposób utrudniający jego
opróżnianie;
5) do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych oraz biodpadów
można wrzucać wyłącznie rodzaje odpadów wyszczególnionych w materiałach informacyjno-edukacyjnych
opracowanych przez gminę;
6) zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z obornika do zbiorników
bezodpływowych, w których gromadzone są nieczystości płynne pochodzenia bytowego.
Rozdział 5
Obowiązki formalno-prawne i skutki ich nieprzestrzegania
§ 21. Wprowadza się obowiązki w zakresie dokumentowania:
1) właściciele nieruchomości są zobowiązani do zawarcia umowy z przedsiębiorcą na odbiór nieczystości
płynnych, w terminie 14 dni po zasiedlenia nieruchomości lub rozpoczęciu działalności gospodarczej;
właściciele ci mają obowiązek żądania od przedsiębiorcy faktur za opróżnienie zbiornika bezodpływowego
i okazania ich na żądanie służb upoważnionych przez wójta;
2) właściciele nieruchomości mają, zgodnie z treścią art. 6m ustawy, obowiązek w terminie 14 dni od dnia
zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów
komunalnych, złożenia w siedzibie Związku Gmin Dolnej Odry w Chojnie 74-500, przy ul. Jagiellońskiej 12
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
3) rolnicy zużywający wodę na potrzeby gospodarstwa rolnego i w związku z tym nieodprowadzający jej do
zbiorników bezodpływowych, zobowiązani są do zainstalowania odrębnych liczników do pomiaru zużycia
wody na potrzeby bytowe.
§ 22. Konsekwencje nierealizowania obowiązków:
1) wykonywanie przez właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie wyposażenia nieruchomości
w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania ich we właściwym stanie,
przyłączenia do sieci kanalizacyjnej lub wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy albo
wyposażenia nieruchomości w przydomową oczyszczalnię ścieków, uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych
zanieczyszczeń z chodników podlega kontroli wykonywanej przez upoważnione służby; w wypadku
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stwierdzenia niewykonywania tych obowiązków Wójt Gminy Banie może wydać decyzję nakazującą ich
wykonanie; jej wykonanie podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (t.j. : Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954);
2) Wójt Gminy Banie dokonuje kontroli wykonywania obowiązku zawarcia przez właścicieli nieruchomości,
umów na usługęopróżniania zbiorników bezodpływowych, a także wykonywania przez nich obowiązku
uiszczania z tego tytułu opłat;
3) w wypadku stwierdzenia niewykonywania obowiązków opisanych w pkt 2, Wójt Gminy Banie wydaje
z urzędu decyzję, w której ustala obowiązek uiszczania opłat, ich wysokość, terminy uiszczania oraz sposób
udostępniania urządzeń w celu ich opróżnienia; w takich przypadkach gmina organizuje właścicielom
opróżnianie zbiorników bezodpływowych; decyzji tej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności; decyzja
obowiązuje przez rok i ulega przedłużeniu na rok następny, jeżeli właściciel nieruchomości na co najmniej trzy
miesiące przed upływem daty jej obowiązywania nie przedstawi umowy, w której termin rozpoczęcia
wykonywania usługi nie jest późniejszy niż data utraty mocy obowiązującej decyzji; do opłat wymierzonych
wyżej wymienioną decyzją stosuje się przepisy działu III ustawy z 29 sierpnia 1999 r. Ordynacja podatkowa
(Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.);
4) w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nakładanych zgodnie z art. 6o i 6p
ustawy, stosuje się przepisy ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa;
5) dowody uiszczania opłat za odbiór odpadów i opróżnianie zbiorników bezodpływowych, właściciel
nieruchomości jest obowiązany przechowywać przez okres dwóch lat;
6) w przypadku stwierdzenia nieszczelności zbiornika bezodpływowego, właściciel nieruchomości jest
zobowiązany do usunięcia ich w ustalonym terminie od momentu stwierdzenia tego faktu i do powiadomienia
o tym gminy;
7) w sytuacji gdy właściciel nieruchomości nie wykona uszczelnienia w ustalonym terminie, może wykonać te
prace za niego gmina i obciążyć go kosztami.
Rozdział 6
Wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami
§ 23. Wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami są następujące:
1. Zgodnie z KPGO 2014 w gospodarce odpadami komunalnymi w Województwie Zachodniopomorskim
przyjęto następujące cele:
1) objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych wszystkich mieszkańców najpóźniej do
2015 r.;
2) objęcie wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów najpóźniej do 2015 r.;
3) zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów,
aby nie było składowanych:
a) w 2013 r. więcej niż 50%,
b) w 2020 r. więcej niż 35% masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.;
4) zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych do max. 60% wytworzonych odpadów do końca
2014 r.;
5) przygotowanie do ponownego wykorzystania i recykling materiałów odpadowych, przynajmniej takich jak:
papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło z gospodarstw domowych oraz w miarę możliwości odpadów innego
pochodzenia podobnych do odpadów z gospodarstw domowych na poziomie min. 50% ich masy do 2020 r.
2. Pozostałe wymagania wynikające z WPGO są następujące:
1) odpady komunalne zmieszane, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych nie mogą
być wywożone poza Region Szczeciński i muszą być oddane do zagospodarowania do:
a) Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Policach – Zakład Odzysku i Składowania
Odpadów komunalnych, Leśno Górne, 72-004 Tanowo,
b) Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Starej Dąbrowie – Zakład
Zagospodarowania Odpadów Stargard Sp. z o.o. ul. Bogusława IV 15, 73-110 Stargard Szczeciński,
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c) Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Myśliborzu – EKO-MYŚL Spółka z o.o. 74300 Myślibórz, Dalsze 36;
2) w przypadku awarii Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych instalacją zastępczą do
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych jest instalacja w Choszcznie Miejskie
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Wolności 26, 73-200 Choszczno.
Rozdział 7
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 24. 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, ponoszą także pełną odpowiedzialność za zachowanie tych
zwierząt.
§ 25. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe
odpowiedzialności za zachowanie utrzymywanych zwierząt, a w szczególności:

należy

ponoszenie

pełnej

1) w odniesieniu do psów:
a) wyposażenie psa w chip zawierający jego numer identyfikacyjny, który zakłada psu weterynarz wyznaczony
przez gminę, co jest równoznaczne z jego zarejestrowaniem lub umożliwienie jego odczytanie u psa jeżeli
pies był zaczipowany u innego weterynarza,
b) poza obszarem własnej nieruchomości prowadzenie każdego psa na uwięzi oraz z nałożonym kagańcem,
c) opłacanie opłaty od posiadania psów, którego wysokość ustala corocznie Rada Gminy Banie, opłatę należy
wpłacić do końca czerwca danego roku lub w ciągu 14 dni od dnia powstania tego obowiązku,
d) systematyczne szczepienie przeciwko wściekliźnie, zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r.
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz.
1342, z późn. zm.), która nakłada obowiązek szczepienia psów w wieku powyżej trzech miesięcy
i okazywanie na żądanie władz sanitarnych, weterynaryjnych, policyjnych, pracownika Urzędu Gminy Banie
zaświadczenia o przeprowadzonym szczepieniu,
e) uzyskanie zezwolenia Wójta Gminy na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną zgodnie z treścią
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras
psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687);
2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:
a) stały i skuteczny dozór,
b) zachowanie środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi i innych zwierząt oraz
w szczególności do dołożenie starań, by zwierzęta te były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia, nie zakłócały
spokoju domowego i nie zanieczyszczały miejsc przeznaczonych do wspólnego użytku,
c) prowadzenie pojedynczo w sposób zapewniający sprawowanie nad nimi kontroli, wyłącznie przez osoby
dorosłe zwierząt agresywnych lub mogących wzbudzać zagrożenie dla otoczenia,
d) zabezpieczenie przed wydostaniem się z pomieszczenia pajęczaków, owadów, gadów, płazów, ptaków
i innych zwierząt egzotycznych utrzymywanych na obszarze nieruchomości,
e) wyprowadzanie zwierząt egzotycznych poza lokal jedynie na uwięzi lub w klatce,
f) niepozostawianie bez właściciela psów i innych zwierząt w obrębie nieruchomości niezamieszkałych lub
nieużytkowanych,
g) niewprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej placówek handlowych i gastronomicznych,
z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp., postanowienie to
nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów przewodników,
h) niewprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, plaż oraz
kąpielisk,
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i) zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi oraz zdjęcie kagańca dopuszczalne jest wyłącznie na terenach
zielonych oraz mało uczęszczanych, a także wyznaczonych w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość
sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy ono psów ras uznanych za agresywne,
j) zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce
w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa
i wykluczający samowolny dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym
ostrzeżeniem oraz pod warunkiem że przebywanie takie nie jest uciążliwe dla sąsiadów i innych osób,
k) 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., a także nieruchomościach innych właścicieli;
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 oraz osób niepełnosprawnych, korzystających z psów
opiekunów,
l) niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe,
m) posiadanie dowodu aktualnych szczepień ochronnych wymaganych bądź zarządzanych przez odpowiednie
służby weterynaryjne przez utrzymujących koty i inne zwierzęta domowe,
n) utrzymujący zwierzęta domowe przy ich przewozie i przenoszeniu są zobowiązani stosować środki ochrony
niezbędne dla bezpieczeństwa innych osób i zwierząt oraz dla utrzymania czystości w miejscach
przeznaczonych do wspólnego użytku,
o) zwierzę przebywające na terenie przeznaczonym do wspólnego użytku bez opieki będzie przewiezione do
schroniska dla bezdomnych zwierząt, a egzotyczne oddane do ogrodu zoologicznego bądź schroniska,
p) zabrania się grzebania zwłok zwierząt domowych poza grzebowiskami zwłok zwierzęcych i ich części; na
terenie gminy możliwe jest przekazywanie padłych zwierząt dozakładu utylizacji;
3) hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są spełniać wymogi ustanowione dla hodujących zwierzęta
gospodarskie na obszarach wyłączonych spod zabudowy;
4) wszelkie pomieszczenia, budynki i budowle służące utrzymaniu zwierząt domowych muszą spełniać wymogi
ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.);
5) postanowienia pkt 2 dotyczą także zwierząt nieudomowionych, utrzymywanych w charakterze zwierząt
domowych.
§ 26. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Banie reguluje corocznie uchwalany
„ Program zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Banie ” (ustawa z 16 września 2011 r. o ochronie
zwierząt – Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.).
Rozdział 8
Wymagania odnośnie do utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej
§ 27. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach zabudowy śródmiejskiej,
wielorodzinnej, jednorodzinnej, w budynkach zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej, centrach
handlowych, strefach przemysłowych, ogrodach działkowych i obszarach zabudowanych budynkami rekreacji
indywidualnej.
2. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,
oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego jako takie, na których rozpoczęto
inwestowanie zgodne z tymi planami.
3. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt
gospodarskich pod następującymi warunkami:
1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy z 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.);
2) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska, w tym emisje będące jej skutkiem, zostaną ograniczone do
obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona.
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2. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wymienionych w pkt 3, zobowiązani są przestrzegać
zapisów § 3 niniejszego regulaminu, a ponadto:
1) przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych;
2) składować obornik w odległości co najmniej 20 m od linii rozgraniczającej nieruchomości, na terenie płaskim,
tak by odcieki nie mogły przedostawać się na teren sąsiednich nieruchomości;
3) pszczoły trzymać w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej 10 m od granicy nieruchomości lub 3 m przy
zastosowaniu szczelnego ogrodzenia o minimum 3 m wysokości oraz 30 m od najbliższego budynku
mieszkalnego, w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli
nieruchomości sąsiednich;
4) trzymanie gołębi w budynkach wielorodzinnych jest zabronione chyba, że właściciele nieruchomości wyrażą
na to zgodę.
Rozdział 9
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania
§ 28. 1. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi zobowiązani są do
przeprowadzania, co najmniej raz w roku, deratyzacji na terenie nieruchomości. Obowiązek ten, w odniesieniu do
właścicieli budynków jednorodzinnych, może być realizowany tylko w miarę potrzeby.
2. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich mają obowiązek deratyzacji pomieszczeń, w których prowadzona
jest hodowla zwierząt, dwa razy do roku – wiosną i jesienią, realizowaną przez podmiot uprawniony.
§ 29. W wypadku wystąpienia populacji gryzoni stwarzającej zagrożenie sanitarne wójt określi, w uzgodnieniu
z państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym, obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz poprzez
zarządzenie termin jej przeprowadzenia.
§ 30. Koszty przeprowadzenia deratyzacji ponoszą właściciele nieruchomości.
Rozdział 10
Postanowienia końcowe
§ 31. 1. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, sprawuje Wójt Gminy
Banie poprzez działania uprawnionych pracowników Urzędu Gminy Banie.
2. Kto nie wykonuje obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie, podlega karze grzywny zapisanej
w art. 10 ustawy.
3. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, toczy się według przepisów Kodeksu postępowania
w sprawach o wykroczenia.
§ 32. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku.
§ 33. Z dniem 1 lipca 2013 r. traci moc obowiązująca uchwała Nr XXXIV/289/06 Rady Gminy Banie z dnia 22
marca 2006 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Banie (Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego Nr 68, poz. 1224).

PRZEWODNICZĄCY RADY
Danuta Zawadzka-Zając
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Uzasadnienie
do uchwały Nr XX/173/2012 Rady Gminy Banie
z dnia 20 grudnia 2012 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Banie.
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Banie stanowi wykonanie ustawowego
obowiązku, wynikającego z art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391). Zgodnie z art. 4 ust. 3 ww. ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach obowiązkiem rady gminy jest dostosowanie regulaminu do zapisów wojewódzkiego
planu gospodarki odpadami w terminie 6 miesięcy od dnia uchwalenia tego planu.
Obowiązująca uchwała, w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Banie Nr
XXXIV/289/06 z dnia 22 marca 2006 roku w wyniku wprowadzenia zmian w ustawie nie spełnia wymogów,
dlatego niezbędne było podjęcie nowej uchwały. Załączony projekt uchwały stanowi aktualizację przepisów
w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie, w tym unormowanie kwestii związanych z gospodarką
odpadami na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i odrębnych przepisów.
„Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2017 z uwzględnieniem
perspektywy na lata 2018-2023” został przyjęty przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą
Nr XVI/218/12 z 29 czerwca 2012 r. W związku z tym regulamin powinien zostać uchwalony przez Radę
Gminy w terminie do 29 grudnia 2012 r.
Nowelizacją ww. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 3 ust. 2a) wprowadzono
możliwość przekazania wykonywania zadań gmin w zakresie utrzymania czystości i porządku związkowi
międzygminnemu. Gminy, które przystąpiły do Związku Gmin Dolnej Odry, na podstawie Statutu Związku
Gmin Dolnej Odry (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 24, poz. 326) oraz Uchwały nr
27/2012 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 14 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian
w Statucie Związku Gmin Dolnej Odry, zgodnie z art. 64 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) swoje prawa i obowiązki w zakresie gospodarki
odpadami komunalnymi przekazały Związkowi Gmin Dolnej Odry.
Niniejszy regulamin określa szczegółowo zasady i wymagania dotyczące utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy, obowiązki właścicieli nieruchomości, przedsiębiorcy odbierającego odpady, zadania gminy oraz
zarządzającego systemem gospodarowania odpadami, czyli Zarządu Związku Gmin Dolnej Odry.
Regulamin precyzuje wymagania dotyczącego prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
z wydzieleniem poszczególnych frakcji odpadów. Określone zostały w nim minimalne pojemności pojemników
i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości i na drogach
publicznych.
Właściciel nieruchomości, przy wyposażaniu nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów
komunalnych, został zobowiązany do dostosowania ich pojemności do częstotliwości odbioru odpadów
z nieruchomości, liczby osób korzystających z pojemników, przy uwzględnieniu średnich tygodniowych
normatywów dotyczących ilości wytwarzanych odpadów komunalnych w różnych źródłach.
W regulaminie ustalona została kolorystyka pojemników i worków do selektywnego zbierania czterech
frakcji odpadów komunalnych. Uregulowana została częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów
komunalnych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego. Zgodnie
z regulaminem odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości może być dokonywany wyłącznie przez
przedsiębiorcę, z zastrzeżeniem możliwości dowozu, przez właściciela nieruchomości, odpadów zbieranych
selektywnie bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów.
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