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UCHWAŁA NR XX/205/2017
RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM
z dnia 29 listopada 2017 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Ośno Lubuskie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1875) oraz art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1289), po zasięgnięciu opinii
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach Rada Miejska w Ośnie Lubuskim uchwala, co
następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Ośno Lubuskie,
zwany dalej regulaminem, w następującym brzmieniu:
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA I GMINY
OŚNO LUBUSKIE
Rozdział 1.
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE
NIERUCHOMOŚCI
§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości
poprzez:
1) prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych następujących frakcji:
a) papieru, w tym odpadów z papieru,
opakowaniowych z tektury,

tektury, odpadów opakowaniowych z papieru i odpadów

b) szkła białego i kolorowego, w tym odpadów ze szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła,
c) metali, w tym odpadów metali, odpadów opakowaniowych z metali i tworzyw sztucznych, w tym
odpadów tworzyw sztucznych, odpadów opakowaniowych tworzyw sztucznych, oraz odpadów
opakowaniowych wielomateriałowych,
d) odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
2) wydzielenie ze strumienia odpadów zmieszanych następujących odpadów:
a) baterii i akumulatorów,
b) elementów oświetleniowych, świetlówek, żarówek enegrooszczędnych itp.,
c) przeterminowanych leków,
d) opakowań po farbach, lakierach, rozpuszczalnikach wraz z zawartością,
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e) zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych,
f) odpadów wielkogabarytowych,
g) zużytych opon,
h) odzieży i tekstyliów,
i) odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne;
3) zbieranie odpadów nie podlegających selekcji i wydzieleniu do pojemników o pojemności i liczbie
dostosowanej do ilości osób zamieszkujących nieruchomość bądź rodzaju prowadzonej działalności
w sposób opisany w niniejszym Regulaminie i przekazanie ich przedsiębiorcy, w terminach ustalonych
harmonogramem;
4) gromadzenie odpadów wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 1 w urządzeniach wymienionych w § 3 ust 2 i § 5
ust. 3 niniejszego regulaminu i przekazanie ich przedsiębiorcy w terminach ustalonych harmonogramem
lub do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w sposób opisany w uchwale szczegółowej
podjętej na podstawie art. 6 r ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
5) dostarczanie odpadów wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 2 do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w sposób opisany w uchwale szczegółowej podjętej na podstawie art. 6 r ust. 3 ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach lub w przypadku przeterminowanych leków dostarczenie ich
do specjalistycznych pojemników ustawionych w aptekach zlokalizowanych na terenie gminy Ośno
Lubuskie;
6) dopuszcza się gromadzenie odpadów ulegających biodegradacji i bioodpadów w przydomowych
kompostownikach oraz kompostownikach zlokalizowanych na terenie ogródków działkowych w sposób
nie powodujący uciążliwości dla otoczenia;
7) uprzątanie przez właścicieli nieruchomości błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części
nieruchomości służących do użytku publicznego poprzez ich odgarnięcie w sposób niepowodujący
zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów, z zachowaniem swobodnego dostępu do wyznaczonych przejść dla
pieszych oraz urządzeń energetycznych, gazowych, telekomunikacyjnych i innych;
8) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wyłącznie w miejscach dozwolonych, a więc:
a) na terenie nieruchomości nie służącej 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,
b) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie
oznaczonych;
9) drobne naprawy, a więc wymiana kół, świec zapłonowych, żarówek, uzupełnianie płynów, regulacje
pojazdów samochodowych etc. poza warsztatami samochodowymi, na terenie nieruchomości dozwolone są
tylko za zgodą właściciela nieruchomości i tylko wtedy, gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich
nieruchomości, a powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1987 ze zm.).
Rozdział 2.
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
§ 3. 1. Przewiduje się następujące urządzenia do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych na terenie
nieruchomości zamieszkałych:
1) zabudowa jednorodzinna miejska – w gospodarstwie domowym do 4 osób zmieszane odpady komunalne
gromadzone będą w pojemniku 120 l, w gospodarstwie domowym powyżej 4 osób w pojemniku 240 l;
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2) zabudowa jednorodzinna wiejska – w gospodarstwie domowym do 5 osób zmieszane odpady komunalne
gromadzone będą w pojemniku 240 l, w gospodarstwie domowym powyżej 5 osób w dwóch pojemnikach
240 l;
3) zabudowa wielorodzinna miejska – w zabudowie liczącej do 50 osób zmieszane odpady komunalne
gromadzone będą w pojemniku/pojemnikach 240 l na każde 10 zamieszkujących osób lub w jednym
pojemniku 1100 l; w zabudowie liczącej powyżej 50 mieszkańców odpady gromadzone będą
w pojemniku/pojemnikach 1100 l na każdych 50 mieszkańców;
4) zabudowa wielorodzinna wiejska – w zabudowie liczącej do 30 osób zmieszane odpady komunalne
gromadzone będą w 2 pojemnikach 240 l na każde 10 zamieszkujących osób lub w 1 pojemniku 1100 l;
w zabudowie liczącej powyżej 30 mieszkańców odpady gromadzone będą w pojemniku/pojemnikach
1100 l na każdych 30 mieszkańców;
5) sporadycznie do zbierania zwiększonej ilości zmieszanych odpadów komunalnych powstających
w nieruchomościach zamieszkałych oprócz urządzeń wskazanych w pkt 1-4 mogą być używane
odpowiednio wytrzymałe worki z folii HDPE o pojemności 120 l;
6) w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w zabudowie, o której mowa
w pkt 1 i 2 dopuszcza się zminimalizowanie pojemności pojemnika do zbierania zmieszanych odpadów
komunalnych w sposób zapewniający nie przesypywanie się odpadów, przy czym minimalna pojemość
pojemnika wynosi 120 l.
2. Przewiduje się następujące urządzenia do selektywnego zbierania poszczególnych frakcji odpadów na
terenie nieruchomości zamieszkałych:
1) odpady ulegające biodegradacji w tym bioodpady:
a) w zabudowie jednorodzinnej gromadzone będą w pojemniku 120 l (pojemnik koloru brązowego
oznaczony widocznym napisem „Bio”), przystosowanym do zbierania tego rodzaju odpadu,
b) w zabudowie wielorodzinnej gromadzone będą w pojemnikach przystosowanych do zbierania tego
rodzaju odpadu, o pojemności 120 l, 240 l lub 1100 l, w zależności od ilości wytwarzanych odpadów
(pojemnik koloru brązowego oznaczony widocznym napisem „Bio”);
2) papier, w tym odpady z papieru, tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe
z tektury:
a) w zabudowie jednorodzinnej gromadzone będą w odpowiednio wytrzymałych workach z folii HDPE
o pojemności 120 l (worek koloru niebieskiego oznaczony widocznym napisem „Papier"),
b) w zabudowie wielorodzinnej gromadzone będą w pojemnikach przystosowanych do zbierania tego
rodzaju odpadów o pojemności uwzględniającej ilości wytwarzanych odpadów (pojemnik koloru
niebieskiego oznaczony widocznym napisem „Papier”);
3) szkło białe i kolorowe, w tym odpady ze szkła i odpady opakowaniowe ze szkła:
a) w zabudowie jednorodzinnej gromadzone będą w odpowiednio wytrzymałych workach z folii HDPE
o pojemności 120 l (worek koloru zielonego oznaczony widocznym napisem ,,Szkło”),
b) w zabudowie wielorodzinnej gromadzone będą w pojemnikach przystosowanych do zbierania tego
rodzaju odpadów o pojemności uwzględniającej ilości wytwarzanych odpadów (pojemnik koloru
zielonego oznaczony widocznym napisem ,,Szkło”);
4) metale, w tym odpady metali, odpady opakowaniowe z metali i tworzywa sztuczne, w tym odpady tworzyw
sztucznych, odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe:
a) w zabudowie jednorodzinnej gromadzone będą w odpowiednio wytrzymałych workach z folii HDPE
o pojemności 120 l (worek koloru żółtego oznaczony widocznym napisem ,,Metale i tworzywa
sztuczne”),
b) w zabudowie wielorodzinnej gromadzone będą w pojemnikach przystosowanych do zbierania tego
rodzaju odpadów o pojemności uwzględniającej ilości wytwarzanych odpadów (pojemnik koloru żółtego
oznaczony widocznym napisem ,,Metale i tworzywa sztuczne”);
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5) odpady zielone z pielęgnacji ogrodów w zabudowie jedno i wielorodzinnej gromadzone będą
w odpowiednio wytrzymałych workach z folii HDPE o pojemności 120 l (worek koloru brązowego
oznaczony widocznym napisem ,,Bio-zielone”).
3. Przeterminowane leki pochodzące z gospodarstw domowych będą gromadzone w specjalistycznych
pojemnikach ustawionych w aptekach znajdujących się na terenie gminy Ośno Lubuskie.
4. Na terenie nieruchomości pojemniki na odpady należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym
dla pracowników podmiotu uprawnionego do odbioru odpadów bez konieczności otwierania wejścia na teren
nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu odbioru, zgodnie
z harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości. Dopuszcza się także wjazd na
teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych
w pojemnikach, po wcześniejszym uzgodnieniu właściciela nieruchomości z podmiotem odbierającym odpady.
§ 4. Określa się rodzaje urządzeń przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych na
terenach przeznaczonych do użytku publicznego:
1. Na chodnikach, przystankach komunikacji publicznej, parkach, skwerach, placach zabaw i innych
terenach rekreacyjnych zmieszane odpady komunalne należy gromadzić w koszach ulicznych o pojemności od
30 do 70 litrów usytuowanych nie rzadziej niż co 100 m.
2. Na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą, a jeśli jej nie ma to w sąsiedztwie
oznaczenia przystanku.
§ 5. Określa się rodzaje i pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach
nieruchomości niezamieszkałych:
1. Przewiduje się następujące urządzenia do zbierania odpadów komunalnych na terenach nieruchomości
niezamieszkałych: pojemniki o pojemnościach 60 l, 80 l, 120 l, 240 l, 1100 l oraz kontener 16m3.
2. Właściciel nieruchomości niezamieszkałej przy doborze urządzeń przeznaczonych do gromadzenia
zmieszanych odpadów komunalnych zobowiązany jest do dostosowania pojemności pojemników
uwzględniającej poniższe wytyczne:
1) dla budynków przeznaczonych dla administracji publicznej, innych budynków biurowych oraz budynków
zawierających pomieszczenia biurowe lub socjalne poza wymienionymi poniżej - 10 litrów/1 pracownika/1
tydzień, jednak co najmniej 1 pojemnik o pojemności 60 litrów,
2) dla ośrodków zdrowia, gabinetów lekarskich - 10 litrów/1 pracownika/1 tydzień, jednak co najmniej
1 pojemnik o pojemności 60 litrów,
3) dla szkół wszelkiego typu, żłobków i przedszkoli - 2 litry/1 ucznia, pracownika/1 tydzień,
4) hotele, pensjonaty, motele, domy gościnne, obiekty agroturystyczne, pola namiotowe - 15 litrów/1 miejsce
noclegowe/1 tydzień,
5) dla lokali handlowych i usługowych - 1,5 litra/1m2 /1 tydzień w przypadku lokali o powierzchni do 150 m2,
jednak co najmniej 1 pojemnik o pojemności 80 litrów oraz 1 litr/1m2 /1 tydzień w przypadku lokali
o powierzchni od 151 m2,
6) dla lokali gastronomicznych - 15 litrów/1 miejsce konsumpcyjne/1 tydzień, jednak co najmniej 1 pojemnik
o pojemności 120 l, dotyczy to także miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu,
7) dla ogródków działkowych - 10 litrów na każdą działkę w okresie od 1 kwietnia do 31 października oraz 5 l
poza tym okresem,
8) dla budynków rekreacji indywidualnej, przeznaczonych do okresowego wypoczynku rodzinnego - co
najmniej 1 pojemnik o pojemności 120 litrów/tydzień,
9) dla cmentarzy - 0,5 l/m2 powierzchni,
10) dla targowisk - 3 litry/m2 powierzchni,
11) dla innych nieruchomości niezamieszkałych niewymienionych powyżej - co najmniej 1 pojemnik
o pojemności 120 litrów”.
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12) W uzasadnionych przypadkach wynikających ze specyfiki prowadzonej działalności, po wyrażeniu zgody
przez Burmistrza Ośna Lubuskiego właściciel nieruchomości niezamieszkałej może dobrać pojemność
pojemników do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych na terenie nieruchomości inną niż
wynika z § 5 ust. 2 regulaminu.
3. Przewiduje się następujące urządzenia do selektywnego zbierania poszczególnych frakcji odpadów na
terenie nieruchomości niezamieszkałych:
1) odpady ulegające biodegradacji w tym bioodpady gromadzone będą w pojemniku 120 l (pojemnik koloru
brązowego oznaczony widocznym napisem „Bio”), przystosowanym do zbierania tego rodzaju odpadu;
2) papier, w tym odpady z papieru, tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe
z tektury:
a) w przypadku nieruchomości, które zostaną wyposażone w urządzenia do zbierania zmieszanych
odpadów komunalnych o łącznej pojemności nie przekraczającej 1100 l gromadzone będą
w odpowiednio wytrzymałych workach z folii HDPE o pojemności 120 l (worek koloru niebieskiego
oznaczony widocznym napisem „Papier”);
b) w przypadku nieruchomości, które zostaną wyposażone w urządzenia do zbierania zmieszanych
odpadów komunalnych o łącznej pojemności przekraczającej 1100 l gromadzone będą w pojemnikach
przystosowanych do zbierania tego rodzaju odpadów o pojemności uwzględniającej ilości wytwarzanych
odpadów (pojemnik koloru niebieskiego oznaczony widocznym napisem „Papier”);
3) szkło białe i kolorowe, w tym odpady ze szkła i odpady opakowaniowe ze szkła:
a) w przypadku nieruchomości, które zostaną wyposażone w urządzenia do zbierania zmieszanych
odpadów komunalnych o łącznej pojemności nie przekraczającej 1100 l gromadzone będą
w odpowiednio wytrzymałych workach z folii HDPE o pojemności 120 l (worek koloru zielonego
oznaczony widocznym napisem ,,Szkło”);
b) w przypadku nieruchomości, które zostaną wyposażone w urządzenia do zbierania zmieszanych
odpadów komunalnych o łącznej pojemności przekraczającej 1100 l gromadzone będą w pojemnikach
przystosowanych do zbierania tego rodzaju odpadów o pojemności uwzględniającej ilości wytwarzanych
odpadów (pojemnik koloru zielonego oznaczony widocznym napisem ,,Szkło”);
4) metale, w tym odpady metali, odpady opakowaniowe z metali i tworzywa sztuczne, w tym odpady tworzyw
sztucznych, odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe:
a) w przypadku nieruchomości, które zostaną wyposażone w urządzenia do zbierania zmieszanych
odpadów komunalnych o łącznej pojemności nie przekraczającej 1100 l gromadzone będą
w odpowiednio wytrzymałych workach z folii HDPE o pojemności 120 l
(worek koloru żółtego
oznaczony widocznym napisem ,,Metale i tworzywa sztuczne”);
b) w przypadku nieruchomości, które zostaną wyposażone w urządzenia do zbierania zmieszanych
odpadów komunalnych o łącznej pojemności przekraczającej 1100 l gromadzone będą w pojemnikach
przystosowanych do zbierania tego rodzaju odpadów o pojemności uwzględniającej ilości wytwarzanych
odpadów (pojemnik koloru żółtego oznaczony widocznym napisem ,,Metale i tworzywa sztuczne”);
5) odpady zielone z pielęgnacji ogrodów w nieruchomościach niezamieszkałych gromadzone będą
w odpowiednio wytrzymałych workach z folii HDPE o pojemności 120 l (worek koloru brązowego
oznaczony widocznym napisem ,,Bio-zielone”).
§ 6. Ustala się warunki utrzymania pojemników:
1. W zakresie stanu sanitarnego: Pojemniki należy utrzymać w czystości zarówno zewnętrznej jak
i wewnętrznej, tak aby nie powodowały emisji uciążliwych zapachów.
2. W zakresie stanu technicznego:
1) pojemniki mają być kompletne i nieuszkodzone;
2) pojemniki mają być wyposażone w pokrywę, koła do przemieszczania, specjalny uchwyt ułatwiający jego
ciągnięcie i pchanie, uchwyty do mechanizmów załadowczych.
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3. W zakresie stanu porządkowego: pojemniki nie mogą być przepełnione, co mogłoby prowadzić do
wysypywania się odpadów poza pojemnik.
Rozdział 3.
CZĘSTOTLIWOŚĆ POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH I NIECZYSTOŚCI
CIEKŁYCH
§ 7. 1. Zmieszane odpady komunalne odbierane są z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych
według następującej częstotliwości:
1) na terenie miejskim - jeden raz w tygodniu;
2) na terenie wiejskim - jeden raz na 2 tygodnie.
2. Frakcje odpadów zbierane selektywnie, wymienione w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a, b, c odbierane są
z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych według następującej częstotliwości:
1) na terenie miejskim i wiejskim - jeden raz w miesiącu.
3. Odpady ulegające biodegradacji w tym bioodpady odbierane są z nieruchomości zamieszkałych
i niezamieszkałych według następującej częstotliwości:
1) na terenie miejskim - od 1 kwietnia do 31 października jeden raz w tygodniu;
2) na terenie miejskim - od 1 listopada do 31 marca jeden raz na dwa tygodnie;
3) na terenie wiejskim - jeden raz na dwa tygodnie.
4. Odpady zielone z pielęgnacji ogrodów odbierane są z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych
sezonowo tj. od kwietnia do listopada według następującej częstotliwości:
1) na terenie miejskim - od 1 kwietnia do 31 października jeden raz w tygodniu;
2) na terenie miejskim - w listopadzie jeden raz na dwa tygodnie;
3) na terenie wiejskim - od kwietnia do listopada jeden raz na dwa tygodnie.
5. Ponadto w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, znajdującym się na terenie zakładu
utylizacji odpadów komunalnych CZG-12 w Długoszynie będą odbierane na bieżąco następujące odpady:
1) papier, w tym odpady z papieru, tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe
z tektury,
2) metale, w tym odpady metali, odpady opakowaniowe z metali i tworzywa sztuczne, w tym odpady tworzyw
sztucznych, odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
3) szkło opakowaniowe, szkło białe i kolorowe, w tym odpady ze szkła i odpady opakowaniowe ze szkła,
5) baterie i akumulatory,
6) elementy oświetleniowe, świetlówki, żarówki energooszczędne itp.,
7) przeterminowane leki,
8) opakowania po farbach, lakierach, rozpuszczalnikach wraz z zawartością,
9) zużyte urządzenie elektryczne i elektroniczne (kompletne),
10) odpady wielkogabarytowe,
11) zużyte opony,
12) odpady ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
14) odzież i tekstylia,
15) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (pochodzące z drobnych remontów
wykonywanych we własnym zakresie, nie wymagających zgłoszenia robót lub pozwolenia na budowę)
z podziałem na:
a) odpady betonu i gruzu betonowego,
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b) odpady gruzu ceglanego,
c) odpady ceramiczne i elementy wyposażenia: sanitarne, armatura itp.,
d) drewno - parkiety, boazerie itp.,
e) szkło - szyby okienne, lustra, luksfery itp.,
f) tworzywa sztuczne: płytki pcv, instalacje pcv, panele ścienne itp.
6. Odpady wielkogabarytowe i zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne odbierane będą dodatkowo
u źródła – co najmniej dwa razy w roku w terminach podanych do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
7. Odpady komunalne z koszy ulicznych odbierane są co najmniej dwa razy w tygodniu, aczkolwiek
w sposób nie powodujący przepełnienia koszy.
§ 8. 1. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych odbywa się z częstotliwością dostosowaną do ilości
zużytej wody i pojemności zbiornika nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.
Rozdział 4.
WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI
§ 9. 1. Gospodarowanie odpadami komunalnymi ma zapewnić:
1) zmniejszenie ilości powstających odpadów;
2) zmniejszenie udziału zmieszanych odpadów komunalnych w całym strumieniu odbieranych i zbieranych
odpadów;
3) zwiększenie efektywności prowadzenia selektywnej zbiórki „u źródła” w tym również komunalnych
odpadów ulegających biodegradacji, które mogą być przetwarzane w przydomowych kompostownikach,
wykorzystane do skarmiania zwierząt lub kierowane do instalacji przetwarzających tego rodzaju odpady;
4) jak najwyższą jakość zbieranych odpadów w taki sposób, aby mogły one zostać w możliwie jak najbardziej
efektywny sposób poddane recyklingowi;
5) wydzielenie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych;
6) osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych;
7) zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska
odpadów.
Rozdział 5.
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE, MAJACYCH NA CELU
OCHRONĘ PRZED ZAGROŻENIEM LUB UCIĄŻLIWOŚCIĄ DLA LUDZI
§ 10. Właściciele nieruchomości utrzymujący zwierzę domowe, przebywające na niej swobodnie,
zobowiązany jest do zabezpieczenia tej nieruchomości w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się
zwierzęcia poza jej obszar.
§ 11. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe mają obowiązek sprawować nad nimi nadzór w miejscach
publicznych w taki sposób, aby nie powodowały one zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi.
§ 12. Zwolnienie psa rasy innej niż uznawana za agresywną lub jej mieszańca ze smyczy jest dopuszczalne
jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i na terenach zielonych tylko w wypadku, gdy posiadacz
psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.
§ 13. Osoby utrzymujące psy mają obowiązek wyprowadzać je poza terenem własnej posesji na smyczy,
a psy należące do ras uznanych za agresywne lub mieszańce tych ras powinny być wyprowadzane ponadto
w kagańcu.
§ 14. 1. Osoby utrzymujące zwierzę domowe zobowiązane są do natychmiastowego usuwania
zanieczyszczeń pozostawionych przez nie w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku
publicznego, nieczystości te, mogą być deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów; przy
czym postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

–8–

Poz. 2670

Rozdział 6.
WYMAGANIA ODNOŚNIE UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH
WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNEJ
§ 15. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej, oznaczonych jako takie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
2. Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy także zwartych terenów, zajętych przez
budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, centra handlowe, hotele, strefy
przemysłowe, ogrody działkowe jeśli powoduje uciążliwości dla osób zamieszkujących nieruchomości
sąsiednie.
3. Zakazu wymienionego w ust. 2 nie stosuje się do koni utrzymywanych w celach rehabilitacyjnych.
4. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt
gospodarskich przy spełnieniu następujących warunków:
1) rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. (t.j. Dz. U. 2017, poz. 127)
w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich, innych niż te, dla
których normy zostały określone w przepisach unii europejskiej;
2) budynki inwentarskie przeznaczone dla zwierząt powinny spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu
ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015, poz. 1422);
3) zwierzęta gospodarskie powinny być utrzymywane w sposób nie powodujący uciążliwości dla osób
zamieszkujących nieruchomości sąsiednie.
§ 16. Właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości
karmy lub ściółki pozostawionych na ulicach, placach i innych miejscach publicznych.
Rozdział 7.
OBSZARY PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI ORAZ TERMINY JEJ
PRZEPROWADZANIA
§ 17. 1. Właściciele nieruchomości wielorodzinnych i budynków użyteczności publicznej, budynków
inwentarskich, budynków gospodarczych zobowiązani są do przeprowadzenia, co najmniej raz w roku
(wrzesień/październik), deratyzacji na terenie nieruchomości.
2. Obowiązek wymieniony w ust. 1, w odniesieniu do właścicieli pozostałych nieruchomości tj. domów
jednorodzinnych, sklepów spożywczych, restauracji, hoteli, pensjonatów itp. oraz targowisk ma być
realizowany w miarę potrzeb.
Rozdział 8.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 18. Traci moc uchwała Nr VIII/91/2015 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 17 grudnia 2015 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Ośno Lubuskie, uchwała
Nr XIII/139/2016 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały
nr VIII/91/2015 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Ośno Lubuskie.
§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ośna Lubuskiego.
§ 20. Uchwała wchodzi w życie po publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą
obowiązywania od dnia 1 marca 2018 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Henryk Łapko

