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UCHWAŁA NR VIII/56/19
RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU
z dnia 31 lipca 2019 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Torzym
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 506) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1454 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sulęcinie, uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Torzym, stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 3. Traci moc uchwała nr XXV/154/13 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Torzym.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Zbigniew Wołoncewicz
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Załącznik
do uchwały Nr VIII/56/19
Rady Miejskiej w Torzymiu
z dnia 31 lipca 2019r.
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Torzym
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta
i Gminy Torzym (dalej „Gmina”).
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 2. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek pozbywania się odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.
2. Pojemniki do prowadzenia zbiórki odpadów mieszanych, pojemniki i worki do selektywnej zbiórki ma
obowiązek zapewnić właściciel nieruchomości, mogą być udostępniane również przez przedsiębiorcę.
3. Właściciele nieruchomości znajdujących się na terenie gminy zobowiązani są do:
1) zbierania zmieszanych odpadów komunalnych;
2) prowadzenia selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów:
a) papieru i tektury,
b) szkła,
c) metali,
d) tworzyw sztucznych,
e) odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji,
f) odpadów zielonych,
g) opakowań wielomateriałowych,
h) przeterminowanych leków,
i) zużytych baterii i akumulatorów,
j) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
k) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
l) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, stanowiących odpady komunalne,
m) zużytych opon.
§ 3. Właściciele nieruchomości znajdujących się na terenie gminy zobowiązani są do uprzątania błota,
śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń (np. liści, chwastów) z części nieruchomości służących do użytku
publicznego poprzez usuwanie tych zanieczyszczeń w sposób mechaniczny w sposób gwarantujący
bezpieczeństwo osób korzystających z tych terenów oraz mając na uwadze konieczność ochrony istniejącej
zieleni i infrastruktury.
§ 4. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na terenie własnej nieruchomości
pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej lub zbiornika
bezodpływowego. Ścieki takie nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do kanalizacji deszczowej oraz do
środowiska gruntowo – wodnego.
§ 5. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi, związane z ich bieżącą
eksploatacją, mogą odbywać się na terenie własnej nieruchomości pod warunkiem braku negatywnego
oddziaływania na środowisko w postaci emisji hałasu i spalin, a także pod warunkiem, że czynności te nie będą
powodowały zanieczyszczenia środowiska gruntowo – wodnego.
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Rozdział 3.
Rodzaje i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich
utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 6. 1. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów
komunalnych:
1) na terenach nieruchomości zamieszkałych, w zabudowie jednorodzinnej: 120 l, 240 l;
2) na terenach nieruchomości zamieszkałych, w zabudowie wielorodzinnej: 120 l, 240 l, 1100 l, KP-5,
KP-7;
3) na terenach nieruchomości niezamieszkałych: poniżej 100 l, 120 l, 240 l, 440 l, 1100 l, KP o pojemności
od 2,5m3 do 10m3;
4) na terenach nieruchomości niezamieszkałych, stanowiących tereny użyteczności publicznej: 30 l - 70 l;
5) pojemniki specjalistyczne typu kompaktor przewoźny przeznaczony do kompensacji objętości odpadów
o masie 6 t - 14 t.
2. Ustala się następujące rodzaje pojemników, w tym worków służących do gromadzenia odpadów
komunalnych zbieranych w sposób selektywny, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 2 lit a – f:
1) na terenach zamieszkałych, w zabudowie jednorodzinnej:
a) do gromadzenia frakcji odpadów zbieranych selektywnie, takich jak: papier, tworzywa sztuczne i metal
oraz szkło, zastosowanie mają worki o pojemności 120 l, w kolorach:
- niebieski – na odpady z papieru, w tym tektury, oznaczone napisem „Papier”,
- zielony – na odpady ze szkła, oznaczone napisem „Szkło”,
- żółty – na odpady z tworzyw sztucznych i metali, oznaczone napisem „Metale i tworzywa sztuczne”,
b) do gromadzenia odpadów biodegradowalnych, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów –
pojemniki lub worki koloru brązowego oznaczone napisem „Bio”;
2) na terenach zamieszkałych, w zabudowie wielorodzinnej – pojemniki o pojemności 120 l, 240 l oraz
1100 l – 1500 l, w tzw. zestawach składających się z odpowiednio oznaczonych pojemników:
a) na odpady z papieru – pojemnik w kolorze niebieskim, oznaczony napisem „Papier”,
b) na odpady ze szkła – pojemnik w kolorze zielonym, oznaczony napisem „Szkło”,
c) na odpady z tworzyw sztucznych i metali – pojemnik w kolorze żółtym, oznaczony napisem „Metale
i tworzywa sztuczne”,
d) na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów – pojemnik w kolorze
brązowym, oznaczony napisem „Bio”;
3) na terenach niezamieszkałych – worki o pojemności 60 l – 120 l oraz pojemniki o pojemności poniżej
100 l – 1100 l:
a) niebieski, oznaczony napisem „Papier” – na odpady z papieru, w tym tektury,
b) zielony, oznaczony napisem „Szkło” – na odpady ze szkła,
c) żółty, oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne” – na odpady z tworzyw sztucznych i metali,
d) brązowy, oznaczony napisem „Bio” – na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów;
4) dopuszcza się stosowanie zastawów typu IGLO do selektywnej zbiórki odpadów w obiektach
użyteczności publicznej w ramach edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży szkolnej;
5) pojemniki specjalistyczne i kontenery o pojemności od 1,1 m3 do 36 m3 stanowią wyposażenie Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
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§ 7. Ustala się następujące minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych
odpadów komunalnych na terenach nieruchomości:
1. zamieszkałych, w zabudowie jednorodzinnej: 120 l;
2. zamieszkałych, w zabudowie wielorodzinnej: 120 l;
3. niezamieszkałych: poniżej 100 l;
4. niezamieszkałych, stanowiących tereny użyteczności publicznej: 30 l;
5. dla budynków zamieszkałych sezonowo jak dla budynków określonych w § 6 ust. 1 i 2;
6. ustala się minimalną pojemność pojemników i worków do zbierania odpadów (w przeliczeniu na wywóz)
w sposób nieselektywny i selektywny (wynikającą z ustalonych wskaźników przeliczeniowych) wytworzonych
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości położonych w gminie, na których nie zamieszkują
mieszkańcy:
1) dla szkół: 3 l na każdego ucznia i pracownika;
2) dla przedszkoli: 3 l na każde dziecko i pracownika;
3) dla lokali handlowych: 50 l na każde 10m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik
120 l na lokal;
4) dla punktów handlowych poza lokalem: 50 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden
pojemnik 120 l na każdy punkt;
5) dla lokali gastronomicznych: 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne;
6) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji: co najmniej jeden pojemnik 120 l;
7) dla zakładów rzemieślniczych, przedsiębiorstw i działalności usługowych, produkcyjnych – w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych: 1 pojemnik 120 l na każdych 10 pracowników;
8) dla hoteli, innych miejsc noclegowych: 20 l na jedno łóżko;
9) dla ogródków działkowych: 5 l na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku;
10) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również
ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika na odpady; postępowanie z odpadami
inne niż komunalne powstające na terenie nieruchomości w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej
zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie o odpadach (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm.);
11) targowiska: 5 l na 10m2 powierzchni handlowej;
12) dla placów budów: - kontenery o pojemności od 5m3 do 10m3.
§ 8. Ilość i wielkość pojemników powinna być dostosowana do indywidualnych potrzeb mieszkańców
danej nieruchomości, z uwzględnieniem liczby osób zamieszkujących nieruchomość, a także z uwzględnieniem
ilości odpadów powstających na danej nieruchomości.
§ 9. Na terenach zabudowy wielorodzinnej, na których nie ma możliwości ustawienia pojemników do
selektywnego zbierania odpadów, dopuszcza się stosowanie worków.
§ 10. Pojemniki oraz worki na odpady komunalne powinny być umieszczone w miejscach widocznych
i łatwo dostępnych dla podmiotu odbierającego odpady komunalne.
§ 11. Pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych muszą być utrzymane w odpowiednim
stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Firma odbierająca odpady dwa razy w roku przeprowadza
mycie pojemników zgodnie z ustalonym harmonogramem. Pojemniki na odpady biodegradowalne powinny
być poddawane myciu i dezynfekcji przez firmę odbierającą odpady minimum dwa razy w roku w okresie od
kwietnia do września.
§ 12. Pojemniki przeznaczone na odpady zmieszane powinny zostać zaopatrzone w chip umożliwiający ich
rejestrację. Jeżeli właściciel nieruchomości nie zgadza się na zainstalowanie chipa na pojemniku będącym jego
własnością, musi skorzystać z dzierżawy/ najmu pojemnika z chipem od firmy wywożącej odpady. Pojemniki
nie posiadające chipa nie będą odbierane.
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§ 13. 1. Odległość pomiędzy koszami rozstawionymi na ulicach o dużym natężeniu ruchu nie może
przekraczać 250m.
2. Odległość pomiędzy koszami rozstawionymi na ulicach o małym natężeniu ruchu pieszego nie może być
większa niż 400m; pojemniki te powinny być ustawione przynajmniej na początku i końcu ulicy.
3. Kosze na przystankach komunikacji publicznej należy lokalizować pod wiatą, a jeśli jej nie ma,
w sąsiedztwie oznaczenia przystanku.
4. W parkach, na placach parkingowych, skwerach itp.1 kosz uliczny o pojemności minimum 50 l powinien
przypadać na 1 000m2 powierzchni.
5. Na terenach, na których organizowane są zgromadzenia o charakterze publicznym i na targowiskach
wprowadza się obowiązek dla właścicieli zapewnienia wystarczającej ilości urządzeń do zbierania odpadów
komunalnych w sposób selektywny, utrzymywania czystości wokół nich oraz niezwłocznego usuwania
urządzeń po zakończeniu oczyszczania terenu.
Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości płynnych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 14. Właściciele nieruchomości zobowiązani są udostępnić podmiotowi odbierającemu odpady komunalne
pojemniki, w tym worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych:
1. w zabudowie jednorodzinnej poprzez ich wystawienie poza teren nieruchomości, w miejsce
umożliwiające swobodny do nich dojazd;
2. w zabudowie wielorodzinnej poprzez umożliwienie dostępu do altan, stanowisk z pojemnikami na
odpady komunalne, zgodnie z obowiązującym na terenie gminy harmonogramem odbioru odpadów.
W rejonach zabudowy wielorodzinnej gromadzenie papieru, makulatury, tworzywa sztucznego, odpadów
metalowych, opakowań wielomateriałowych, szkła i opakowań szklanych oraz odpadów zielonych powinno się
odbywać w pojemnikach na odpady zbierane selektywnie, a w rejonach zabudowy jednorodzinnej – w odrębnych workach. W przypadkach, gdy w rejonie zabudowy wielorodzinnej brak jest możliwości ustawienia
pojemników, dopuszcza się gromadzenie tych odpadów w workach;
3. w okresie prowadzenia działalności właściciele nieruchomości, na terenach których prowadzona jest
działalność wiążąca się ze zwiększonym okresowym przebywaniem osób (np. wynajem pokoi itp.)
zobowiązani są do zwiększenia częstotliwości usuwania odpadów lub wyposażenia nieruchomości
w dodatkowe pojemniki na odpady;
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.
§ 15. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbierania zmieszanych odpadów komunalnych:
1) w zabudowie jednorodzinnej – raz na dwa tygodnie;
2) w zabudowie wielorodzinnej w Torzymiu – nie rzadziej niż raz w tygodniu;
3) w zabudowie wielorodzinnej w pozostałych miejscowościach gminy – raz na dwa tygodnie;
4) na terenach niezamieszkałych – nie rzadziej niż raz w miesiącu;
5) z instytucji użyteczności publicznej – minimum raz na dwa tygodnie.
2. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny
z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:
1) szkło, tworzywa sztuczne, metal i papier (zgodnie z harmonogramem):
a) w zabudowie jednorodzinnej – raz w miesiącu,
b) w zabudowie wielorodzinnej – minimum dwa razy w miesiącu,
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c) z nieruchomości niezamieszkałych – minimum raz w miesiącu,
d) z instytucji użyteczności publicznej – minimum raz na dwa tygodnie,
e) z targowisk – minimum raz na dwa tygodnie,
f) gruz, odpady budowlane – na indywidualne zgłoszenie,
g) w przypadku punktów gastronomicznych prowadzonych poza budynkami w okresie od 1 marca do 30
października wprowadza się obowiązek codziennego usuwania odpadów,
h) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone,
odbierane są od właścicieli zgłoszenie zgodnie z harmonogramem, nie rzadziej niż raz w miesiącu;
2) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów:
a) w zabudowie jednorodzinnej – w okresie od kwietnia do października – dwa razy w miesiącu, natomiast
w okresie od listopada do marca – raz w miesiącu,
b) w zabudowie wielorodzinnej – przez cały rok - raz w tygodniu,
c) w nieruchomościach niezamieszkałych – w okresie od kwietnia do października – dwa razy w miesiącu,
natomiast w okresie od listopada do marca – raz w miesiącu;
3) pozostałych, takich jak:
a) opakowania wielomateriałowe,
b) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,
c) odpady zielone,
d) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
e) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
f) zużyte opony (od osób nieprowadzących działalności gospodarczej),
g) odpady budowlane i rozbiórkowe (stanowiące odpady komunalne pochodzące z prowadzenia drobnych
prac remontowych w ilości do 2 m³ na rok z jednej nieruchomości)
- poprzez przekazanie ich do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
§ 16. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajduje się przy ul. Młyńskiej
w Torzymiu. PSZOK będzie przyjmował wyselekcjonowane odpady komunalne z terenu gminy.
§ 17. Odpady wymienione w § 15 ust. 2 pkt 3 lit. a – f odbierane są bez ograniczenia w zamian za pobraną
od mieszkańców opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 18. Transport odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszkańcy zapewniają
we własnym zakresie i na własny koszt.
§ 19. Przeterminowane leki można przekazać do specjalistycznego pojemnika znajdującego się w aptece
przy ul. Wojska Polskiego 52 (w Ośrodku Zdrowia).
§ 20. Zużyte baterie można przekazać do specjalistycznych pojemników znajdujących się w budynkach
użyteczności publicznej, szkołach, przedszkolach, sklepach itp.
§ 21. Dopuszcza się gromadzenie przez właścicieli nieruchomości odpadów ulegających biodegradacji
w przydomowych kompostownikach na własne potrzeby.
§ 22. 1. Na terenie gminy zabrania się:
1) wyrzucania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, sklepów, punktów
gastronomicznych i usługowych oraz innych nieruchomości do koszy ulicznych oraz pojemników innych
właścicieli;
2) składowania materiałów opałowych i budowlanych (m.in. węgla, drewna) poza nieruchomością bez
zgody Burmistrza w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy lub właściciela nieruchomości,
na której są składowane materiały;
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3) stosowania środków chemicznych szkodliwych dla środowiska do usunięcia śniegu i lodu;
4) indywidualnego wywożenia i wysypywania odpadów stałych;
5) indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości;
6) odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z obornika do zbiorników
bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe;
7) umieszczania afiszy, reklam, nekrologów, ogłoszeń itp. w miejscach do tego nie wyznaczonych.
2. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki papieru i tektury opakowaniowej
i nieopakowaniowej nie wolno wrzucać:
1) kalki technicznej;
2) opakowań z zawartością np. żywnością, wapnem, cementem;
3) prospektów, foliowanych i lakierowanych katalogów.
3. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki szkła opakowaniowego i nieopakowaniowego nie wolno wrzucać:
1) ceramiki (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki);
2) luster;
3) szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości;
4) szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone);
5) szyb samochodowych.
4. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych nie można
wrzucać:
1) tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii;
2) opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach;
3) opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych.
5. Do przydomowych kompostowników ani worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów
ulegających biodegradacji nie można wrzucać odpadów innych niż bioodpady i odpady zielone, z wyjątkiem
pochodzących z pielęgnacji drzew i krzewów.
§ 23. 1. Właściciel nieruchomości niemający możliwości włączenia jej do systemu kanalizacji sanitarnej
zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez wybudowanie i dostosowanie wielkości
zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale lub czasowo przebywających na jej terenie w taki sposób, by
jego opróżnianie było konieczne nie częściej niż raz w tygodniu bez dopuszczenia do przepełnienia
i występowania odorów, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał - przyjmując zużycie wody według wodomierza
lub jako równe 3m3 na osobę na miesiąc.
2. Jeżeli nieruchomość posiada przydomową oczyszczalnię ścieków, właściciel nieruchomości jest
zobowiązany do dostosowania jej wielkości do liczby osób ją zamieszkujących w sposób zapewniający
uzyskanie stopnia oczyszczenia ścieków określonego w odrębnych przepisach. Przydomową oczyszczalnię
ścieków należy opróżniać minimum raz na dwa lata.
3. Zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia powinny być zlokalizowane w sposób
umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego w celu ich opróżnienia.
4. Dla innych obiektów należy przyjąć normy zapisane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
14 stycznia 2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70).
5. W przypadku stwierdzenia przez gminę nieszczelności zbiornika bezodpływowego właściciel nieruchomości zobowiązany jest usunąć nieszczelność w terminie wyznaczonym przez gminę.
6. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał umowę. Zamówienie musi być
zrealizowane w okresie dwóch dni od złożenia.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

–8–

Poz. 2205

7. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do udokumentowania i przedstawienia organom
kontrolującym potwierdzenia korzystania z usług podmiotu uprawnionego w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych.
8. Zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku i transportu odpadów komunalnych oraz nieczystości
ciekłych pracownicy podmiotu uprawnionego mają obowiązek natychmiast usunąć.
Rozdział 5.
Zasady funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - (P SZOK)
§ 24. 1 PSZOK zlokalizowany jest w miejscowości Torzym, przy ul. Młyńskiej dz. 76/3.
2. Prowadzącym PSZOK jest Burmistrz Miasta i Gminy Torzym.
3. PSZOK czynny jest od poniedziałku do soboty, z wyjątkiem świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
4. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do przestrzegania zasad opisanych w rozdziale V niniejszego
regulaminu.
5. Teren PSZOK jest obiektem monitorowanym.
§ 25. 1. Rodzaje odpadów przyjmowanych na PSZOK:
a) 16 01 03 – zużyte opony,
b) 20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20
01 35,
c) 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji,
d) 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe,
e) 17 01 07 – odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych,
f) 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.
2. Wyżej wymienione odpady poza odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi przyjmowane są bez limitu.
Odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z gospodarstw domowych można dostarczyć na PSZOK raz na
rok w ilości do 2m3 na każdą nieruchomość. Odpady w ilości powyżej 2m3 należy dostarczyć we własnym
zakresie do punktu odbioru w CZG-12 w Długoszynie.
3. Odpady dostarczone do PSZOK powinny być przywiezione w takiej formie i ilości, aby możliwe było
ich swobodne przeniesienie przez dostarczającego do pojemników do tego celu przystosowanych, znajdujących
się na terenie PSZOK, bez konieczności użycia specjalistycznego sprzętu.
4. Opony przyjmowane do PSZOK mogą pochodzić wyłącznie z: rowerów, wózków, motorowerów
i motocykli oraz pojazdów o całkowitej masie do 3,5t, które nie są wykorzystywane do prowadzenia
działalności gospodarczej. Pełnoletni mieszkaniec gminy Torzym może oddać do 8 sztuk opon w roku
kalendarzowym.
5. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zobowiązani są przywieźć odpady
budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych we własnym zakresie i na własny koszt (poprzez
wynajęcie łódki, przyczepką, w wiadrze itd.) i samodzielnie złożyć je w odpowiednim kontenerze.
6. PSZOK jest przeznaczony dla mieszkańców Gminy Torzym, jednak odpady z prowadzonej działalności
gospodarczej powinny być dostarczane do CZG-12 indywidualnie i na koszt przedsiębiorcy zgodnie
z odrębnymi przepisami w zakresie gospodarowania odpadami.
7. Odpady należy samodzielnie wrzucić do oznaczonego kontenera. Odpady biodegradowalne (zielone)
dostarczone w workach należy wrzucać bez opakowań (worków).
8. Odpady mogą być dostarczane pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.
§ 26. 1. Rodzaje odpadów nieprzyjmowanych na PSZOK:
- szkło zbrojone i hartowane,
- części samochodowe (reflektory, zderzaki, szyby, itp.),
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- materiały zawierające azbest,
- zanieczyszczony styropian budowlany,
- zużyte opony od samochodów ciężarowych,
- odpady w opakowaniach cieknących,
- odpady nieoznakowane, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji,
- odpady z nieruchomości niezamieszkałych, powstałe w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej,
- odpady poprodukcyjne.
2. Wyżej wymienione odpady należy dostarczyć we własnym zakresie do punktu odbioru w CZG-12
w Długoszynie.
§ 27. 1. Do PSZOK przyjmowane są nieodpłatnie segregowane odpady komunalne wytworzone
i dostarczone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Torzym. Transport odpadów do
PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.
2. Zebrane odpady są magazynowane w odpowiednich przeznaczonych do tego celu miejscach w sposób
selektywny, bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska, a następnie przekazywane zgodnie z hierarchią
postępowania z odpadami do podmiotów posiadających zezwolenie właściwego organu na prowadzenie
działalności w zakresie odzysku, recyklingu lub unieszkodliwiania odpadów. Cały proces gospodarowania
odpadami na PSZOK odbywa się z zachowaniem norm i przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska
i gospodarki odpadami.
§ 28. 1. Osoby nieletnie mogą przebywać na terenie PSZOK jedynie pod opieką osoby pełnoletniej.
2. Osoby przebywające na terenie PSZOK zobowiązane są do:
a) przestrzegania zaleceń w zakresie miejsca złożenia odpadów oraz sposobu poruszania się po PSZOK,
b) zachowania porządku i czystości podczas rozładunku odpadów,
c) stosowania się do zasad ruchu drogowego,
d) zachowania wymogów bezpieczeństwa i ppoż.
Rozdział 6.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 29. Wytwórcom odpadów komunalnych zaleca się zmniejszanie objętości odpadów poprzez zgniatanie
plastikowych butelek, opakowań wielomateriałowych oraz tekturowych przed umieszczeniem w pojemniku na
odpady oraz opróżnianie opakowań z pozostałości produktu przed umieszczeniem w pojemniku na odpady
zbierane selektywnie w celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów.
Rozdział 7.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 30. 1. Osoby utrzymujące lub sprawujące opiekę nad zwierzętami domowymi zobowiązane są do
zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności zapewniających ochronę życia i zdrowia ludzi, a także
dołożenia starań, by zwierzęta te były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia.
2. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:
1) w odniesieniu do psów:
a) na terenie gminy służącym do użytku publicznego każdego psa należy prowadzić na uwięzi lub
z nałożonym kagańcem. Zwolnienie psa z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie w sytuacji, gdy właściciel ma
możliwość sprawowania pełnej kontroli nad jego zachowaniem; zwolnienie nie dotyczy psów ras uznanych za
agresywne,
b) zwolnienie psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość
jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich;
nieruchomość musi być odpowiednio oznakowana tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem;
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c) zabezpieczenie nieruchomości, na których utrzymywane są zwierzęta, a także lokali, w których
przebywają zwierzęta, w sposób uniemożliwiający niekontrolowane wydostanie się zwierzęcia na zewnątrz
oraz oznaczenie tablicą ostrzegawczą ogrodzonej nieruchomości, na terenie której przebywa pies bez uwięzi;
d) na tereny przeznaczone do wspólnego użytku zwierzęta domowe, w szczególności psy, należy
wyprowadzać na uwięzi, a psy ras uznanych za agresywne lub psy stanowiące zagrożenie, także w kagańcu;
e) zabrania się wprowadzania zwierząt domowych do obiektów użyteczności publicznej, a także do
sklepów i lokali gastronomicznych, aptek i pomieszczeń biurowych oraz wyprowadzania ich na tereny placów
gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, plaż, kąpielisk i targowisk;
f) zakaz określony w ust. 1 nie dotyczy obiektów przeznaczonych dla zwierząt oraz osób niewidomych,
korzystających z pomocy psów przewodników;
2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:
a) stały i skuteczny dozór,
b) natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe
w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku. Nieczystości te,
umieszczone w szczelnych, nieulegających szybkiemu rozkładowi torbach, mogą być deponowane
w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów. Postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych,
korzystających z psów przewodników.
3. Postanowienia § 24 dotyczą także innych zwierząt nieudomowionych, utrzymywanych w charakterze
zwierząt domowych.
Rozdział 8.
Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej, w tym także zakaz ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych
nieruchomościach
§ 31. Właściciele prowadzący chów zwierząt gospodarskich mają obowiązek:
1) usuwać odchody zwierzęce, pozostałości karmy, ściółki itp. pozostawione na ulicach, placach i w innych
miejscach publicznych w sposób niepowodujący zanieczyszczeń środowiska;
2) padłe zwierzęta przekazać do firmy świadczącej usługi w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów pochodzenia zwierzęcego;
3) przestrzegać obowiązujące przepisy sanitarno – epidemiologiczne;
4) posiadać budynek spełniający wymogi ustawy Prawo budowlane i ustawy o organizacji hodowli
i rozrodzie zwierząt gospodarskich;
5) pszczoły trzymać w ulach ustawionych w odległości co najmniej 10 m od granic nieruchomości i drogi
publicznej; w przypadku braku możliwości spełnienia tego warunku należy oddzielić pasiekę stałą przeszkodą
(np. parkan, żywopłot) o wysokości min. 3m.
Rozdział 9.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzenia
§ 32. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary zabudowane budynkami wielorodzinnymi.
2. Realizacja obowiązku deratyzacji dotyczy głównie miejsc gromadzenia odpadów komunalnych,
korytarzy piwnicznych, węzłów ciepłowniczych, studzienek, przyłączy kanalizacyjnych znajdujących się na
obszarach, o których mowa w ust. 1.
3. Deratyzacja na terenie nieruchomości powinna być dokonana co najmniej raz w roku, w okresie od
kwietnia do maja lub od września do października oraz każdorazowo w przypadku licznych stwierdzeń gryzoni
na terenie nieruchomości.
4. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Burmistrz Miasta
i Gminy Torzym, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, wskaże obszary
podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz określi zarządzeniem termin jej przeprowadzenia.
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Rozdział 10.
Postanowienia końcowe
§ 33. Upoważnieni przez Burmistrza Miasta i Gminy Torzym pracownicy oraz pracownicy jednostek
organizacyjnych gminy są uprawnieni do wykonywania czynności kontrolnych w zakresie stosowania
postanowień regulaminu i ustawy.
§ 34. Wszelkie nieprawidłowości dotyczące stanu czystości i porządku na terenie gminy Torzym można
zgłaszać do merytorycznie właściwego referatu w Urzędzie Miejskim oraz do Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Torzymiu.
§ 35. Urząd Miejski w Torzymiu będzie inicjował działania, a także będzie wspierał inicjatywy
mieszkańców mające na celu poprawę czystości i porządku oraz należytego stanu sanitarno – higienicznego
i estetycznego gminy.

