Załącznik nr 1 do uchwały Nr ……..
Rady Gminy Czarna Dąbrówka
z dnia ……………
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarna Dąbrówka
Rozdział 1
Wymagania w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez
punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
§ 1. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub
worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych.
2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do selektywnego zbierania, zaś podmiot odbierający
odpady do selektywnego odbierania, odpadów komunalnych, obejmującego następujące frakcje
odpadów komunalnych:
1) papier,
2) metale,
3) tworzywa sztuczne,
4) szkło,
5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
6) bioodpady;
7) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
3. Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmują następujące frakcje odpadów
komunalnych:
1) papier,
2) metale,
3) tworzywa sztuczne,
4) szkło,
5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
6) bioodpady,
7) odpady niebezpieczne,
8) przeterminowane leki i chemikalia,
9) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w
wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu
poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
10) zużyte baterie i akumulatory,
11) zużyty sprzętu elektryczny i elektroniczny,
12) meble i innych odpady wielkogabarytowe,
13) zużyte opony,
14) odpady budowlane i rozbiórkowe;
15) odpady tekstyliów i odzieży.
4. Dopuszcza się kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach
przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, z
zachowaniem wymogów określonych w ust. 5 oraz zwalnia się właścicieli takich nieruchomości
kompostujących bioodpady, w całości, z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na te odpady.
5. Proces kompostownia powinien być prowadzony w kompostownikach przydomowych.
§ 2. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych
zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego.
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§ 3. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na częściach nieruchomości
nieprzeznaczonych do użytku publicznego.
§ 4. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi może odbywać się na
częściach nieruchomości nieprzeznaczonych do użytku publicznego.
Rozdział 2
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków
rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym.
§ 5. 1. Ustala się następujące rodzaje pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz
na drogach publicznych:
1) pojemnik na odpady o pojemności 120 litrów, 240 litrów, 1100 litrów, 2500 litrów;
2) pojemnik - kontener na odpady o pojemności 5m³, 7m³, 10 m³;
3) worek na gruz budowlany o pojemności 1 m³;
4) pojemnik - kosz siatkowy o pojemności 1100 litrów, o pojemności 1500 litrów, o pojemności 2500
litrów;
5) pojemnik - kosz uliczny o pojemności 20 litrów, o pojemności 35 litrów, o pojemności 50 litrów, o
pojemności 60 litrów, o pojemności 70 litrów;
6) worek z folii LDPE o pojemności 20 litrów, o pojemności 60 litrów, o pojemności 120 litrów.
2. Pojemniki lub worki na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne powinny być innego koloru
niż wymieniony w § 2 ust. 1-5 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 roku
w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (opubl: Dz. U. z 2021 roku,
poz. 906z późń. zm.) oraz powinny zostać oznaczone napisem „Zmieszane”.
§ 6. 1. Łączna pojemność pojemników lub worków, w które wyposażona jest nieruchomość, nie może
być mniejsza niż 60 litrów na każdą korzystającą z tych pojemników lub worków osobę z zastrzeżeniem
ust. 2.
2. Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz drogach publicznych łączna pojemność
pojemników lub worków nie może być mniejsza niż 2 litry na każdą korzystającą z tych pojemników
lub worków osobę, przy czym minimalna wielkość jednego pojemnika lub worka to 20 litrów.
§ 7. 1. Pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych, należy umieszczać w miejscu do tego
wyznaczonym i przygotowanym zgodnie z §8.
2. Pojemniki i worki powinny być szczelne i czyste. Pojemniki należy dezynfekować raz na kwartał.
Rozdział 3
Utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.
§ 8. Miejsca gromadzenia odpadów utrzymuje się w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym,
poprzez:
1) ustawienie pojemników lub worków na odpady komunalne w taki sposób, aby zapewnić
swobodny do nich dostęp;
2) niedopuszczanie do wysypywania się odpadów z pojemników;
3) w przypadku umieszczania odpadów w workach, zawiązywanie worków lub zabezpieczanie w
inny sposób znajdujących się w nich odpadów przed wypadaniem;
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4) zabezpieczenie zbieranych odpadów przed wpływem warunków atmosferycznych oraz
dostępem do nich zwierząt;
5) systematyczne uprzątanie miejsca gromadzenia odpadów w przypadku pojawienia się odpadów
zalegających poza pojemnikami lub workami,
Rozdział 4
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
§ 9. Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych jest następująca:
1. Dla odpadów niesegregowanych (zmieszanych), z zastrzeżeniem ust. 7:
a) z nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi – jeden raz w
miesiącu;
b) z nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi zlokalizowanymi w
miejscowości Czarna Dąbrówka przy ulicy Słupskiej oznaczonych numerami porządkowymi:
16; 18; 19; 20;21; 22; 23; 24; 25 oraz budynku przy ulicy Ogrodowej oznaczonym numerem
porządkowym 1 – dwa razy w miesiącu;
c) z pozostałych nieruchomości (niewskazanych w pkt a i b) – jeden raz w miesiącu.
2. Dla bioodpadów, z zastrzeżeniem ust. 7:
a) z nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi – jeden raz w
miesiącu;
b) z nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi zlokalizowanymi w
miejscowości Czarna Dąbrówka przy ulicy Słupskiej oznaczonych numerami porządkowymi:
16; 18; 19; 20;21; 22; 23; 24; 25 oraz budynku przy ulicy Ogrodowej oznaczonym numerem
porządkowym 1 – dwa razy w miesiącu;
c) z pozostałych nieruchomości (niewskazanych w pkt a i b) – jeden raz w miesiącu.
3. Dla papieru, z zastrzeżeniem ust. 7:
a) z nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi zlokalizowanymi w
miejscowości Czarna Dąbrówka przy ulicy Słupskiej oznaczonych numerami porządkowymi:
16; 18; 19; 20;21; 22; 23; 24; 25 oraz budynku przy ulicy Ogrodowej oznaczonym numerem
porządkowym 1 - raz w miesiącu;
b) z pozostałych nieruchomości (niewskazanych w pkt a) - raz na dwa miesiące.
4. Dla szkła, z zastrzeżeniem ust. 7 - raz na dwa miesiące z wszystkich nieruchomości.
5. Dla tworzywa sztucznego, metalu i odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, z
zastrzeżeniem ust. 7:
a) z nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi zlokalizowanymi w
miejscowości Czarna Dąbrówka przy ulicy Słupskiej oznaczonych numerami porządkowymi:
16; 18; 19; 20;21; 22; 23; 24; 25 oraz budynku przy ulicy Ogrodowej oznaczonym numerem
porządkowym 1 – dwa razy w miesiącu;
b) z pozostałych nieruchomości (niewskazanych w pkt a) - raz w miesiącu.
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6.

Dla mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego, z zastrzeżeniem ust. 7 - dwa razy w roku, jeden raz w okresie wiosennym, jeden
raz w okresie jesiennym.

7.

Dla odpadów na terenach przeznaczonych do użytku publicznego niezależnie od frakcji odpadów
– raz na tydzień (ust. 1- 6 powyżej się nie stosuje).

§ 10. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich
umieszczenie w pojemnikach lub workach, a następnie przekazanie ich przedsiębiorcy odbierającemu
odpady komunalne lub przekazanie ich do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
§ 11. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości raz na kwartał.
2. Ustala się częstotliwość opróżniania osadów ściekowych ze zbiorników przydomowych oczyszczalni
- raz na rok.
Rozdział 5
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.
§ 12. 1. W celu zapobiegania powstawaniu odpadów oraz kształtowania systemu gospodarki odpadami
zaleca się, by właściciele nieruchomości zmniejszali ilość wytwarzanych odpadów komunalnych w
szczególności poprzez:
a) ograniczenie korzystania z toreb i opakowań jednorazowych,
b) zakup produktów w opakowaniach zwrotnych,
c) stosowanie produktów, które w wyniku zużycia mogą być wykorzystane ponownie po wymianie
ich części lub uzupełnieniu,
d) ponowne wykorzystanie lub naprawę użytkowanych przedmiotów,
e) zastępowanie produktów i opakowań nienadających się do odzysku lub nieulegających
biodegradacji takimi, które można poddać recyklingowi lub kompostowaniu,
f) zmniejszenie udziału zmieszanych odpadów komunalnych w strumieniu odpadów komunalnych
(zwiększenie udziału odpadów zbieranych selektywnie).
Rozdział 6
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem
lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego
użytku.
§ 13. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń
spowodowanych przez te zwierzęta na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku.
Rozdział 7
Wymagania utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,
w tym także zakazu ich utrzymania na określonych obszarach lub w poszczególnych
nieruchomościach.
§ 14. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zabrania się utrzymywania zwierząt
gospodarskich, jeśli są one zabudowane budynkami wielolokalowymi i jednorodzinnymi, z
wyłączeniem zabudowy zagrodowej.
2. Na innych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być
utrzymywane w miejscach nieprzeznaczonych do użytku publicznego.
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Rozdział 8
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.
§ 15. 1. Obszarami podlegającymi obowiązkowej deratyzacji są tereny zajęte pod budownictwo
mieszkaniowe wielorodzinne.
2. Ustala się terminy przeprowadzania obowiązkowej deratyzacji dwa razy w roku:
a) w okresie od dnia 15 marca do dnia 15 kwietnia,
b) w okresie od dnia 15 września do dnia 15 października.
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