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UCHWAŁA NR XXV.135.2016
RADY GMINY NIEGOSŁAWICE
z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niegosławice
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.), po zasięgnięciu
opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Rada Gminy w Niegosławicach uchwala, co
następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niegosławice, zwany
w dalszej treści Regulaminem, określający szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku.
Rozdział 1.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 2. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości
poprzez:
1. Zbieranie zmieszanych odpadów komunalnych do pojemników o wielkości i liczbie dostosowanej do
potrzeb nieruchomości oraz częstotliwości i sposobu pozbywania się ich z nieruchomości z uwzględnieniem
rodzaju i minimalnej pojemności określonych w niniejszym regulaminie.
2. Prowadzenie selektywnego zbierania i przekazywania do odbioru na zasadach określonych niniejszym
Regulaminem następujących frakcji:
1) papier i tektura,
2) metale i tworzywa sztuczne,
3) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła,
4) opakowania wielomateriałowe,
5) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone,
6) odzież i tekstylia,
7) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
8) przeterminowane leki,
9) chemikalia i opakowania po chemikaliach,
10) zużyte baterie i akumulatory,
11) odpady budowlane i rozbiórkowe,
12) zużyte opony,
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13) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
§ 3. Uprzątanie przez właścicieli nieruchomości z błota, śniegu, lodu z powierzchni chodników
przylegających bezpośrednio do nieruchomości powinno odbywać się poprzez odgarnięcie w miejsce nie
powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów.
§ 4. Mycie i naprawa pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami jest niedozwolone,
z zastrzeżeniem pkt 1 i 2:
1) zezwala się na mycie pojazdów samochodowych na utwardzonym terenie nie służącym do użytku
publicznego, pod warunkiem odprowadzania powstałych ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiorników
bezodpływowych.
2) naprawa pojazdów samochodowych związana z ich bieżącą eksploatacją jest dozwolona poza warsztatami
naprawczymi na terenie nieruchomości, pod warunkiem, że nie spowoduje to zanieczyszczenia wód lub
ziemi oraz uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich i osób tam przebywających a powstające odpady są
gromadzone w sposób selektywny.
Rozdział 2.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich
utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 5. Ustala się następujące urządzenia do zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy:
1) kosze uliczne o pojemności 10-70 l;
2) pojemniki lub worki o pojemności 120, 240 i 1100 l z przeznaczeniem na niesegregowane (zmieszane)
koloru czarnego;
3) pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, zlokalizowane w miejscach publicznych, o pojemności co
najmniej 1100 l z przeznaczeniem na:
- papier i tekturę koloru niebieskiego,
- odpady z metali i tworzyw sztucznych oraz opakowania wielomateriałowe koloru żółtego,
- szkło i opakowania szklane koloru zielonego.
§ 6. Ustala się, że na każdej nieruchomości zamieszkałej powinien znajdować się co najmniej jeden
pojemnik o pojemności 120 l na odpady komunalne zmieszane.
§ 7. Właściciele nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców na których powstają odpady komunalne,
zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do liczby mieszkańców, uwzględniając następujące
normatywy dostosowane do miesięcznego cyklu odbioru:
1) od 1 do 4 osób – pojemnik o poj. 120 l;
2) od 5 do 8 osób – pojemnik o poj. 240 l;
3) od 9 do 12 osób – pojemnik o poj. 120 l i pojemnik o poj. 240 l;
4) od 13 do 16 osób – 2 pojemniki o poj. 240 l.
§ 8. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a na których powstają odpady
komunalne zobowiązani są dostosować ilość i minimalną pojemność pojemników, uwzględniając miesięczną
średnią ilość wytwarzanych odpadów według następujących norm:
1. dla szkół wszelkiego typu, żłobków, klubów, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego
oraz dla budynków użyteczności publicznej– co najmniej 10 l na każdego ucznia /pracownika;
2. dla lokali handlowych, gastronomicznych – 20 l na każdy m2 powierzchni użytkowej lokalu handlowego
o profilu spożywczym, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na lokal;
3. dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych
i socjalnych – 10 l na każdy m2 powierzchni użytkowej lokalu;
4. dla cmentarzy – kontener o pojemności co najmniej 5 m3 przypadający na jeden cmentarz;
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5. dla pozostałych lokali handlowych 10 l na każdy m2 powierzchni użytkowej lokalu, jednak co najmniej
jeden pojemnik o pojemności 120 l na lokal.
§ 9. Drogi publiczne wyposaża się w kosze uliczne przeznaczone do zbierania zmieszanych odpadów
komunalnych o minimalnej pojemności 10 - 70 l ustawione w miejscach dużego nasilenia ruchu pieszego.
§ 10. 1. Ilość i wielkość pojemników do gromadzenia odpadów powinna zagwarantować ciągłość
gromadzenia odpadów powstających na terenie nieruchomości.
2. Pojemniki na odpady powinny być w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
w szczególności powinny być kompletne i nieuszkodzone oraz posiadać uchwyty do mechanizmów
załadowczych lub ułatwiających przenoszenie.
3. Pojemniki na odpady komunalne powinny być systematycznie czyszczone, myte i dezynfekowane,
każdorazowo po stwierdzeniu takiej konieczności (z uwzględnieniem większej częstotliwości w przypadku
wysokich temperatur powietrza w okresie letnim z uwagi na potencjalne zagrożenia epidemiologiczne).
§ 11. 1. Pojemniki należy ustawiać w miejscu dostępnym dla pracowników przedsiębiorcy bez
konieczności wchodzenia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości brak, pojemniki należy wystawić
w dniu odbioru odpadów na chodnik, ulicę lub przed wejście na teren nieruchomości w sposób nieutrudniający
ruchu pieszych lub pojazdów.
2. Na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą a jeśli jej nie ma w sąsiedztwie
oznaczenia przystanku.
Rozdział 3.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 12. 1. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości zamieszkałych:
1) zmieszane odpady komunalne – nie rzadziej niż raz w miesiącu;
2) odpady zbierane w sposób selektywny – papier, tektura, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania
wielomateriałowe - nie rzadziej niż cztery razy w miesiącu,
3) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone - nie rzadziej niż raz w miesiącu,
4) odpady z koszy ulicznych - nie rzadziej niż raz w miesiącu.
§ 13. Ustala się sposób gromadzenia i pozbywania się odpadów komunalnych:
1. Odpady zbierane selektywnie należy gromadzić w pojemnikach/workach w następujący sposób:
a) odpady ulegające biodegradacji – do pojemnika/worka koloru brązowego z napisem „BIO”:
- lub dostarczane do punktu selektywnej zbiorki odpadów komunalnych;
- lub w przydomowych kompostownikach,
b) odpady szklane – do pojemnika zielonego z napisem „SZKLO”,
c) odpady z papieru i tektury – do pojemnika niebieskiego z napisem „PAPIER”,
d) odpady z metalu, tworzywa sztucznego, opakowania wielomateriałowe – do pojemnika żółtego z napisem
„PLASTIK”.
2. Odpady zmieszane gromadzi się w pojemnikach/workach czarnych z napisem „ODPADY
ZMIESZANE”.
3. Pozbywanie się odpadów zebranych selektywnie oraz odpadów zmieszanych następuje w terminach
wyznaczonych harmonogramem dostarczanym właścicielom nieruchomości oraz udostępnionym na stronie
internetowej www.niegoslawice.pl .
4. Odpady budowlane i rozbiórkowe – należy indywidualnie dostarczyć do punktu selektywnej zbiorki
odpadów komunalnych.
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5. Odpady wielkogabarytowe - należy indywidualnie dostarczyć do punktu selektywnej zbiorki odpadów
komunalnych.
6. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - należy dostarczyć do placówek handlowych prowadzących
ich sprzedaż, lub indywidualnie dostarczyć do punktu selektywnej zbiorki odpadów komunalnych.
7. Zużyte opony - należy indywidualnie dostarczyć do punktu selektywnej zbiorki odpadów komunalnych.
8. Chemikalia - należy indywidualnie dostarczyć do punktu selektywnej zbiorki odpadów komunalnych.
9. Odpady ulegające biodegradacji - należy indywidualnie dostarczyć do punktu selektywnej zbiorki
odpadów komunalnych.
10. Przeterminowane leki - należy indywidualnie dostarczyć do punktu selektywnej zbiorki odpadów
komunalnych lub punktów aptecznych na terenie Gminy.
11. Zużyte baterie - należy indywidualnie dostarczyć do punktu selektywnej zbiorki odpadów komunalnych
lub umieszczać w przeznaczonych do tego pojemnikach znajdujących się na terenie budynków użyteczności
publicznej.
12. Zużyte akumulatory - należy dostarczyć do placówek handlowych prowadzących ich sprzedaż lub
indywidualnie dostarczyć do punktu selektywnej zbiorki odpadów komunalnych.
13. Odzież i tekstylia - należy indywidualnie dostarczyć do punktu selektywnej zbiorki odpadów
komunalnych.
§ 14. 1. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróżniać je
z częstotliwością odpowiadającą wielkości zużytej wody i pojemności zbiornika bezodpływowego, lecz nie
rzadziej niż raz na 6 miesięcy.
2. Osady z przydomowych oczyszczalni ścieków należy usuwać, przy pomocy uprawnionego podmiotu,
z częstotliwością wynikającą z instrukcji eksploatacji oczyszczalni, jednak nie rzadziej niż raz na rok.
Rozdział 4.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 15. Funkcjonowanie systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych ma zapewnić:
1. Ograniczenie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.
2. Wydzielenie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych.
3. Osiągnięcie określonych w przepisach szczególnych poziomów odzysku i recyklingu odpadów.
Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 16. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków
ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem utraty zdrowia lub życia ludzi i zwierząt.
2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe mają obowiązek sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, aby
nie było uciążliwe dla ludzi i otoczenia.
3. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do sprawowania nad nimi właściwej opieki,
a w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru.
§ 17. 1. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do:
1) Wyprowadzania psa na smyczy lub w kagańcu, natomiast psa rasy uznawanej za agresywną na smyczy
i w kagańcu. W miejscach mało uczęszczanych dopuszcza się prowadzenie psa bez smyczy pod
warunkiem, że pies ma nałożony kaganiec a właściciel lub opiekun sprawuje kontrolę nad jego
zachowaniem.
2) Zabezpieczenia terenu nieruchomości przed wydostaniem się z niej zwierzęcia.
3) Usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta w szczególności na klatkach schodowych lub
innych pomieszczeniach wspólnego użytku, jak również na chodnikach, ulicach i placach, zieleńcach,
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w parkach i innych miejscach publicznych i umieszczenia tych nieczystości w pojemnikach na odpady
komunalne.
Rozdział 6.
Wymagania odnośnie utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
§ 18. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej dopuszcza się trzymanie zwierząt gospodarskich, pod
warunkiem spełnienia następujących wymogów:
1. Właściciel posiada budynki gospodarskie przeznaczone do hodowli zwierząt, spełniające odpowiednie
wymogi wynikające z obowiązującego prawa (w tym prawa budowlanego).
2. Wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska, w tym emisje będące jej skutkiem zostaną ograniczone do
obszaru nieruchomości na której jest prowadzona.
3. Prowadzona hodowla nie spowoduje zagrożenia higieniczno-sanitarnego dla obszaru jej oddziaływania
w szczególności nie może ona powodować zanieczyszczenia powietrza oraz wód i gruntu.
Rozdział 7.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania
§ 19. 1. Obowiązkowi deratyzacji podlegają:
1) obszary zabudowy wielorodzinnej;
2) budynki użyteczności publicznej;
3) placówki gastronomiczne, placówki handlu artykułami spożywczymi.
2. Deratyzację należy przeprowadzać corocznie w następujących terminach:
1) wiosennym od 1 kwietnia do dnia 20 kwietnia;
2) jesiennym od 1 listopada do 20 listopada.
3. W przypadkach uzasadnionych stanem zagrożenia sanitarnego, dodatkowe terminy przeprowadzenia
deratyzacji na wniosek Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego podane zostaną do publicznej
wiadomości w drodze obwieszczenia.
Rozdział 8.
Postanowienia końcowe
§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niegosławice.
§ 21. Traci moc uchwała Nr XXX.165.2013 Rady Gminy Niegosławice z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niegosławice.
§ 22. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
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