
 
 
 
 

Dziennik Urzędowy 
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 1 – 13 –   Poz.  5 

 
Poz. 5 

 
UCHWAŁA NR XXI/108/08 

Rady Gminy Bielice 
z dnia 26 listopada 2008 r. 

 
w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 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, 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, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, 
poz. 1457;z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, 
Nr 173, poz. 1218) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1042), po zasięgnięciu opinii Pań- 
stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Gminy Bielice zmienia regulamin utrzymania czystości 
i porządku na terenie gminy uchwalony uchwałą Nr XXIX/158/06 Rady Gminy Bielice z dnia 16 lutego 2006 r. 
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice (Dz. Urz. Woj. Za- 
chodniopomorskiego Nr 49, poz. 899), który otrzymuje następujące brzmienie: 

 
 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice 
 

ROZDZIAŁ I 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1. 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące: 

1) 

2) 
 
 

3) 
 

4) 
 

5) 
6) 

 
7) 

 
8) 

wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości; 

rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie 
nieruchomości oraz na drogach publicznych, a także zasad ich rozmieszczenia i utrzymania w odpowiednim 
stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym; 
częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nierucho- 
mości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego; 
maksymalnego poziomu odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania 
na składowiskach odpadów; 
innych wymagań wynikających z Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Bielice; 
obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub 
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku; 
wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym tak- 
że zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach; 
wyznaczenia obszarów obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzenia.
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2. Regulamin niniejszy obowiązuje: 

– 14 – Poz. 5 

1) 

2) 
 

3) 
 

4) 
 

5) 
 
 

1) 
 

2) 
 
 
 

3) 
4) 

 
 

5) 
 
 
 

6) 
 
 

7) 
 

8) 
 
 
 
 
 
 

9) 
 
 

10) 
 
 
 

11) 
 
 
 

12) 
 
 

13) 
 

14) 

właścicieli i zarządców nieruchomości; 

użytkowników lokali, nieruchomości, obiektów przeznaczonych do celów handlowych, magazynowych, ga- 
stronomicznych, turystycznych oraz obiektów użyteczności publicznej; 
jednostki organizacyjne, podmioty gospodarcze lub osoby fizyczne będące właścicielami lub zarządcami te- 
renów służących komunikacji publicznej i terenów zielonych; 
podmioty prowadzące działalność w zakresie gromadzenia, usuwania, wykorzystywania i unieszkodliwiania 
odpadów komunalnych, w tym nieczystości płynnych; 
wykonawców robót budowlanych jako odpowiedzialnych za nieruchomości będące w stanie budowy. 

3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach; 
właścicielach nieruchomości (użytkownikach nieruchomości) - należy przez to rozumieć także współwłaści- 
cieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarzą- 
dzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością, wykonawcę robót budowlanych - 
dla terenów budowy, przedsiębiorców użytkujących tereny służące komunikacji publicznej - dla przystanków; 
nieczystościach ciekłych - rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych; 
odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także 
odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze 
względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych; 
odpadach ulegających biodegradacji - rozumie się przez to odpady kuchenne, odpady zielone (powstające 
w wyniku pielęgnacji i uprawy ogrodów i terenów zielonych), papier i makulaturę nieopakowaniową, opa- 
kowania z papieru i tektury, tekstylia oraz części z drewna odpadów wielkogabarytowych i budowlanych, 
które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów (kompostowanie); 
odpadach wielkogabarytowych - rozumie się przez to odpady powstałe w gospodarstwach domowych, któ- 
re ze względu na swoje duże rozmiary nie mieszczą się w typowych pojemnikach np. meble, materace, 
wózki dziecięce, wanny, pralki, lodówki itp.; 
odpadach komunalnych zmieszanych (nie segregowanych) - należy przez to rozumieć odpady komunalne, 
z których nie wydzielono żadnej frakcji; 
odpadach niebezpiecznych - należy przez to rozumieć odpady, które ze względu na swoje pochodzenie, 
skład chemiczny lub biologiczny, ilość i inne właściwości, stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, 
zwierząt, roślin oraz innych komponentów środowiska np. środki ochrony roślin, przeterminowane leki, ba- 
terie, akumulatory, zużyte oleje i smary, farby, lakiery, rozpuszczalniki, rtęciowe źródła światła, ropopo- 
chodne, wyroby zawierające azbest, odpady weterynaryjne i medyczne itp. (w rozumieniu ustawy o odpa- 
dach z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 i Nr 78, poz. 587); 
odpadach opakowaniowych - rozumie się przez to opakowania z papieru i tektury, opakowania wielomate- 
riałowe, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze szkła, opakowania z blachy stalowej i opako- 
wania z aluminium; 
odpadach podlegających odzyskowi - należy przez to rozumieć wyselekcjonowane odpady komunalne nada- 
jące się bezpośrednio lub po przetworzeniu do powtórnego wykorzystania, a w szczególności opakowania 
szklane, tworzywa sztuczne, papier, tekstylia, sprzęt gospodarstwa domowego, złom stalowy, złom metali 
kolorowych; 
urządzeniach - należy przez to rozumieć przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych: pojemniki, kon- 
tenery, kosze uliczne, wykonane z materiałów trudnopalnych o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, 
przystosowane do opróżniania przez specjalistyczne pojazdy przeznaczone do zbierania odpadów komunal- 
nych oraz worki z tworzyw sztucznych; 
odpadach elektrycznych i elektronicznych - należy przez to rozumieć odpady powstające po zużyciu sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, jak i części pochodzące z tych urządzeń np. telewizory, odbiorniki radiowe, 
video, dvd, komputery, monitory, telefony, dzbanki elektryczne, żelazka itp.; 
zbiornikach bezodpływowych - rozumie się przez to instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia 
nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania; 
stacjach zlewnych - rozumie się przez to instalacje i urządzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanali- 
zacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków służące do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych po- 
jazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia;
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15) obiektach użyteczności publicznej i obsługi ludności - należy przez to rozumieć urzędy organów administra- 

cji publicznej, zakłady opieki zdrowotnej i opieki społecznej, obiekty sportowe, cmentarze, szkoły i placówki 
w rozumieniu przepisów o systemie oświaty; 

16) wywożącym odpady - należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadających 
aktualne zezwolenie Wójta Gminy na świadczenie tego typu usług; 

17) recyklingu - należy przez to rozumieć taki odzysk, który polega na powtórnym przetworzeniu substancji lub 
materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału 
o przeznaczeniu pierwotnym lub innym przeznaczeniu; 

18) zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta utrzymywane w gospodarstwach domowych, 
takie jak psy koty, miniaturowe króliki, świnki morskie, chomiki, żółwie, gołębie, papugi, kanarki itp.; 

19) zwierzętach gospodarskich - należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. 
z 2007 r. Nr 133, poz. 921) i zalicza się do nich: 
a) koniowate - zwierzęta gatunków: koń i osioł, 
b) bydło domowe oraz bawoły, 
c) jeleniowate - zwierzęta gatunków: jeleń lub daniel, utrzymywane w warunkach fermowych, w celu po- 

zyskania mięsa i skór, 
d) drób - ptaki gatunków: kura, kaczka, gęś, indyk, przepiórka, perlica, struś, utrzymywany w warunkach 

fermowych, 
e) świnie, 
f) owce, 
g) kozy, 
h) pszczoły miodne, 
i) zwierzęta futerkowe - lisy pospolite, lisy polarne, norki, tchórze, jenoty, nutrie, szynszyle, króliki - 

utrzymywanych w celu produkcji surowca dla przemysłu futrzarskiego, mięsnego i włókienniczego; 
20) zwierzętach bezdomnych - rozumie się przez to zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąka- 

ły się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, 
pod której opieką zwierzęta dotąd pozostawały; 

21) zwierzętach wolno żyjących (dzikich) - należy przez to rozumieć zwierzęta nieudomowione, żyjące w wa- 
runkach niezależnych od człowieka; 

 
 

ROZDZIAŁ II 
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

oraz na terenach użytku publicznego 

 
§ 2. 1. Użytkownicy nieruchomości obowiązani są do utrzymywania nieruchomości w stanie nie naruszają- 

cym wymagań higienicznych, zdrowotnych i estetycznych, a w szczególności do: 

1) 

 
2) 

 
 

3) 
4) 

 
 

5) 
 
 

6) 
 

7) 

dbania o czystość i porządek na terenie nieruchomości przez usuwanie śmieci, zbędnych przedmiotów, 

wraków pojazdów, zepsutych sprzętów domowych, gruzu oraz innych zanieczyszczeń; 
utrzymania czystości i porządku (w tym ustawiania i opróżniania pojemników) w miejscach publicznych 
stanowiących: drogi publiczne, przystanki komunikacji, sklepy, świetlice, miejsca kultu religijnego, cmenta- 
rze - spoczywa na właścicielach nieruchomości, zarządcach lub przedsiębiorcach użytkujących te tereny; 
utrzymanie nieruchomości niezabudowanych w stanie wolnym od zachwaszczenia; 
wyposażenia nieruchomości w urządzenia do gromadzenia odpadów, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 11 
i § 12 ust. 1, o pojemności odpowiadającej potrzebom związanym z użytkowaną nieruchomością i objęto- 
ścią wytwarzanych odpadów komunalnych; 
oznaczenia budynku, lokalu i pomieszczeń znajdujących się na terenie nieruchomości poprzez umieszczenie 
w widocznym miejscu tabliczek informacyjnych zawierających nazwę ulicy i/lub numer porządkowy nieru- 
chomości; 
zapewnienia należytego oświetlenia klatek schodowych, korytarzy, bram oraz innych części budynku służą- 
cych do wspólnego użytku; 
usuwania zanieczyszczeń z powierzchni nieruchomości (podwórzy, bram, zieleńców); z pomieszczeń i urzą- 
dzeń przeznaczonych do wspólnego użytku np. klatek schodowych, korytarzy, z piwnic itp.);
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8) 

 
 
 
 
 
 

9) 
10) 

 
 
 

11) 
 

12) 
13) 
14) 
15) 

 
16) 

 
 
 

17) 
 

18) 
 
 
 

 
19) 

 
 

20) 
 
 

21) 
 
 
 

 
22) 
23) 

 
24) 

 
25) 
26) 

 
27) 

 
usuwania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, 
likwidowania skutków gołoledzi,(pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych 
z chodników przyległych do drogi publicznej należy do zarządcy drogi, a uprzątnięcie i pozbycie się w/w za- 
nieczyszczeń z przystanków komunikacyjnych należy do obowiązku przedsiębiorców użytkujących tereny 
służące komunikacji. Nie wolno stosować środków chemicznych szkodliwych dla środowiska podczas usu- 
wania śniegu i lodu; 
usuwania sopli dachowych powstałych w rejonie chodnika położonego wzdłuż nieruchomości; 
pielęgnowania i utrzymania estetycznego wyglądu terenów zielonych, placów zabaw dla dzieci, ogrodów 
działkowych, kwietników, klombów zarówno komunalnych, jak i będących własnością osób fizycznych 
i prawnych - wykaszanie traw i chwastów, usuwanie suchej trawy, przycinanie pielęgnacyjne drzew 
i krzewów oraz żywopłotów; 
wymiany raz w roku - wiosną - piasku w piaskownicach znajdujących się na terenie placów zabaw powsta- 
łych z funduszy ZPORR należy do zadań gminy; 
utrzymania czystości i porządku w odniesieniu do dróg publicznych (obowiązek ten należy do zarządcy drogi); 
utrzymania w stanie wolnym od zaśmiecenia wód powierzchniowych i ich najbliższego otoczenia; 
utrzymania lasów w stanie zgodnym z ich planami urządzania; 
usuwania drzew i krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi, mienia i ruchu drogowego (po uzyskaniu 
zezwolenia odpowiednich organów administracji państwowej lub samorządowej); 
gromadzenia obornika i płynnych odchodów zwierzęcych na terenie gospodarstwa rolnego w miejscach 
spełniających wymogi przepisów ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 147, 
poz. 1033) na płytach gnojowych i w szczelnych zbiornikach na odchody o pojemności umożliwiającej 
przechowywanie ich przez wymagany przepisami okres; 
stosowanie nawożenia obornikiem i płynnymi odchodami zwierzęcymi zgodnie z przepisami w/w ustawy 
o nawozach i nawożeniu; 
mycia pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami samochodowymi wyłącznie na terenie nie- 
ruchomości nie służącej do użytku publicznego, pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do 
kanalizacji sanitarnej i dalej do oczyszczalni lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie 
z wymogami niniejszego Regulaminu, w szczególności ścieki takie nie mogą być bezpośrednio odprowadza- 
ne do zbiorników wodnych lub do ziemi. Prace te nie mogą być uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości; 
naprawiania samochodów poza warsztatami samochodowymi tylko na terenie nieruchomości, pod warun- 
kiem, że nie jest uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady będą gromadzone w sposób 
umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 
selektywnego eliminowania stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest i oczyszczania z nich 
terenu całej gminy zgodnie z ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierają- 
cych azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20 z późn. zm.); 
użytkownicy nieruchomości, w których wykorzystany jest azbest lub wyroby zawierające azbest obowiąza- 
ni są do dokonania inwentaryzacji tych wyrobów i przekazania danych na odpowiednich formularzach Wój- 
towi gminy do 31 stycznia każdego roku. Zgłoszenia należy dokonać również w każdym przypadku wyco- 
fania azbestu lub wyrobów zawierających azbest z użytkowania (Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pra- 
cy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. - Dz. U. z 2003, Nr 192, poz. 1876); 
umieszczania plakatów, reklam, ogłoszeń wyłącznie na urządzeniach do tego celu przeznaczonych; 
przestrzegania przepisów dotyczących opieki nad zwierzętami domowymi oraz zwierzętami gospodarskimi 
zawartych w § 25 - § 29 niniejszego Regulaminu; 
niezwłocznego zebrana, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych lub ich części przez przedsiębior- 
cę prowadzącego działalność w tym zakresie; 
rozbiórki obiektów budowlanych, które nie nadają się do remontu; 
niezwłocznego usuwania (z zachowaniem estetyki) wystawionych na widok publiczny napisów lub wize- 
runków o znaczeniu obscenicznym, wulgarnym lub w inny sposób obrażających dobre obyczaje; 
umieszczania na terenach publicznie dostępnych: placach zabaw, obiektach sportowych, cmentarzach itp. 
regulaminów korzystania z nich. 

§ 3. 1. Na terenie budowy wykonywanie obowiązków właściciela nieruchomości należy do wykonawcy ro- 

bót budowlanych, a w szczególności: 

1) zapewnienie właściwego ogrodzenia terenu budowy i utrzymaniu go we właściwym stanie technicznym 

i estetycznym;
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2) 

 
 

3) 
 
 

4) 

 
zabezpieczenie terenów przyległych, a w szczególności dróg, dojazdów, dojść i chodników przed zanie- 
czyszczeniem ziemią, błotem, materiałami budowlanymi lub innymi substancjami używanymi na budowie 
oraz niezwłoczne usuwanie powstałych zanieczyszczeń; 
usuwanie z terenu budowy odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i zasadami 
ochrony środowiska, dokumentując to w zakresie rodzaju, ilości odpadów, daty i sposobu usuwania, od- 
biorcy odpadów i miejsc ich składowania lub unieszkodliwiania; 
ochrona przed zniszczeniem i pielęgnacja drzew i krzewów znajdujących się na terenie budowy i na tere- 
nach przyległych. 

§ 4. 1. Organizatorzy imprez plenerowych lub zgromadzeń o charakterze publicznym, obowiązani są do 

ustawienia urządzeń do zbierania odpadów oraz do usunięcia odpadów i uprzątnięcia terenu niezwłocznie po za- 
kończeniu imprezy czy zgromadzenia, nie później niż w ciągu 12 godzin. 

2. Obowiązek uprzątnięcia terenu po zakończeniu imprezy czy zgromadzenia dotyczy również terenów 

przyległych do nieruchomości, na której impreza ta odbywała się, jeżeli w wyniku przeprowadzenia imprezy lub 
zgromadzenia nastąpiło zanieczyszczenie odpadami przyległych terenów. 

 
 

ROZDZIAŁ III 
Obowiązki i prawa użytkowników nieruchomości 

 
§ 5. 1. Każdy użytkownik posiadłości zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości w urządzenia służą- 

ce do gromadzenia odpadów stałych oraz utrzymywania tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, 
a także do wywozu i zagospodarowania odpadów, zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu. 

2. Z obowiązku wymienionego w ust. 1 zwolnieni są właściciele lub użytkownicy niezabudowanych działek 

do czasu rozpoczęcia budowy, pod warunkiem, że na tej działce nie jest prowadzona działalność gospodarcza. 

3. Użytkownicy posiadłości zobowiązani są do zawarcia pisemnej umowy z jednostką organizacyjną lub 

podmiotem uprawnionym do odbioru odpadów komunalnych, posiadającym zezwolenie Wójta na świadczenie 
usług w zakresie wywozu nieczystości stałych, a w przypadku odpadów niebezpiecznych - z przedsiębiorcą 
uprawnionym do ich odbioru. 

4. Dopuszcza się dla właścicieli posiadających działki rekreacyjne i przebywających tam w okresie sezonu 

tzn. od 1 marca do 30 października, podpisanie umowy na wywóz odpadów komunalnych z podmiotem upraw- 
nionym - z wyłączeniem miesięcy jesienno - zimowych. 

§ 6. 1. Każdy użytkownik posiadłości zobowiązany jest do: 

1) 
 
 

2) 
 
 
 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych w urządzeniach, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 11 

i § 12 ust. 1, w tym powstających w gospodarstwach domowych odpadów niebezpiecznych, odpadów 
wielkogabarytowych i odpadów z remontów; 
kompostowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w celu ograniczenia składowania tych 
odpadów lub ich zbierania w urządzeniach określonych w § 1 ust. 3 pkt 11 i § 12 ust. 1. 

§ 7. 1. Odpady, które nie podlegają segregacji: 

tworzywa sztuczne nieopakowaniowe; 

szkło nieopakowaniowe; 
odpady mineralne; 
drobna frakcja popiołu; 
inne odpady zmieszane. 

§ 8. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest również do przyłączenia nieruchomości do istniejącej 

sieci kanalizacyjnej, a w przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuza- 
sadniona, do wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową 
oczyszczalnię ścieków. 

2. Użytkownik nieruchomości, która nie jest podłączona do sieci kanalizacyjnej, zobowiązany jest do za- 

warcia umowy z jednostką wywozową na opróżnienie zbiornika bezodpływowego lub osadnika oczyszczalni 
przydomowej.
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3. Przyłączanie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wypo- 

sażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone przepisami prawa. 

4. Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być zloka- 

lizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego w celu jego 
opróżnienia. 

5. Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym i sanitar- 

nym zbiorników bezodpływowych do gromadzenia nieczystości ciekłych poprzez kontrolę ich szczelności i de- 
zynfekcję. 

6. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do usuwania nieczystości ciekłych z urządzeń służących do 

ich gromadzenia oraz niedopuszczenie do ich przepełnienia i wylewania się ścieków na powierzchnię terenu. 

7. Wywóz komunalnych odpadów płynnych z nieruchomości będzie dokonywany do punktu zlewnego 

przystosowanej do tego oczyszczalni ścieków, pojazdami do tego przystosowanymi. Termin wykonania winien 
wykluczać możliwość przepełnienia szamba. 

§ 9. 1. Użytkownicy nieruchomości zobowiązani są do udzielania informacji związanych z wytwarzaniem 

odpadów i okazywania stosownych dokumentów upoważnionym organom samorządowym. 

2. Użytkownicy nieruchomości zobowiązani są do przechowywania dokumentów związanych z opłatą za 

usługę odbierania odpadów przez uprawnione firmy czy samodzielne przekazanie odpadów na składowisko oraz 
za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych - przez okres 2 lat od daty ich wy- 
stawienia. 

 
 

ROZDZIAŁ IV 
Obowiązki odbiorców odpadów w zakresie utrzymania czystości i porządku 

 
§ 10. 1. Odbiorcy odpadów zobowiązani są do świadczenia usług w sposób pozwalający na wypełnienie 

przez właścicieli nieruchomości obowiązków wskazanych w niniejszym Regulaminie poprzez: 

1) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2) 
3) 

 
 

4) 
 

5) 

zawarcie i realizację umów na odpłatny odbiór rzeczywistej ilości niesegregowanych odpadów komunal- 

nych, a w ramach tych umów: 
– odbiór powstałych w gospodarstwach domowych, selektywnie zgromadzonych odpadów komunalnych, 

a w tym: odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, odpadów niebezpiecznych, odpadów: pa- 
pieru, tektury, szkła, tworzyw sztucznych oraz odpadów opakowaniowych, odpadów wielkogabaryto- 
wych, zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, 

– udostępnienie specjalistycznych pojemników na odpady niesegregowane, 
– udostępnienie specjalistycznych pojemników na odpady segregowane, 
– udostępnienie punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych; 
odbiór odpadów w ilościach i z częstotliwością wskazaną w rozdziałach V, VI i VII niniejszego Regulaminu; 
składowanie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w proporcjach umożliwiających uzyskanie 
poziomów odpadów wskazanych w rozdziale VIII niniejszego Regulaminu poprzez odbiór odpadów zmiesza- 
nych z zapewnieniem segregacji przez podmiot je odbierający lub odbiór odpadów zebranych selektywnie; 
odbiór odpadów zielonych (liści, chwastów, traw itp.) w ramach umowy o odbiór odpadów komunalnych 
z terenu nieruchomości, jeśli właściciel nie zagospodarował ich we własnym zakresie; 
stałą kontrolę stanu technicznego i sanitarnego, konserwację i naprawę urządzeń przeznaczonych do gro- 
madzenia odpadów, oczyszczanie i dezynfekowanie w miarę potrzeby. 

2. Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości należy wykonywać z dozwolonych pojemników bez- 

pośrednio do zamkniętego nadwozia pojazdu specjalistycznego (śmieciarki) lub wraz z zamkniętym pojemnikiem 
w sposób zapobiegający rozpraszaniu tych odpadów w trakcie odbioru i transportu. Rozproszone odpady pod- 
czas odbioru i transportu niezwłocznie winien uprzątnąć odbiorca odpadów. 

3. Przeniesienie odpowiedzialności za odpady z właściciela nieruchomości na odbiorcę odpadów następuje 

w momencie załadowania ich do pojazdu odbiorcy, chyba że umowa o odbiór odpadów stanowi inaczej.
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ROZDZIAŁ V 

Zasady gromadzenia odpadów oraz rodzaje i minimalne pojemności urządzeń 

 
§ 11. 1. Odpady stałe mogą być gromadzone wyłącznie w pojemnikach i kontenerach do tego celu prze- 

znaczonych. 

2. Obowiązek posiadania pojemników spoczywa na wszystkich osobach fizycznych, prawnych oraz pod- 

miotach prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy. 

3. Rodzaj pojemników, ich pojemność oraz częstotliwość wywozu ustala właściciel nieruchomości z wy- 

wożącym odpady. 

4. Liczba i wielkość pojemników, stanowiących wyposażenie nieruchomości, musi zapewniać okresowe 

składowanie odpadów podlegających odzyskowi oraz odpadów komunalnych zmieszanych i być adekwatna do 
liczby stałych mieszkańców, liczby osób przebywających okresowo, np. pracujących w jednostkach, przyjeżdża- 
jących rekreacyjnie oraz odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej, przy czym 
minimalna wielkość pojemnika nie może być mniejsza niż 80 litrów: 

1) 

 
2) 

 
3) 

 
4) 
5) 
6) 

dla gospodarstwa domowego, w którym zamieszkuje tylko jedna osoba, minimalna wielkość pojemnika wy- 

nosi 80 l; 
dla gospodarstw domowych w zabudowie mieszkalnej jednorodzinnej lub gospodarstw rolniczych - mini- 
malna wielkość pojemnika przypadająca na nieruchomość wynosi 110 l; 
dla gospodarstw domowych w budynkach wielorodzinnych szeregowych i wielokondygnacyjnych - mini- 
malna wielkość pojemnika przypadająca na jedną rodzinę wynosi 110 l; 
obiekty użyteczności publicznej - minimalna wielkość pojemnika wynosi 1100 l/nieruchomość; 
punkty handlowe o powierzchni do 50 m2 - minimalna wielkość pojemnika wynosi 110 l; 
punkty handlowe o powierzchni powyżej 50 m2 - minimalna wielkość pojemnika wynosi 660 l. 

5. Obiekty użyteczności publicznej i obsługi ludności, prowadzący działalność gospodarczą, kierujący insty- 

tucjami oświaty i zdrowia zobowiązani są dostosować pojemność urządzeń do swoich indywidualnych potrzeb. 

§ 12. 1. Urządzenia przewidziane do gromadzenia odpadów na terenie Gminy Bielice: 

1) 

2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 

kosze uliczne stalowe, z tworzyw sztucznych niepalnych lub betonowe o minimalnej pojemności 40 dm3; 

pojemniki stalowe lub z tworzyw sztucznych na odpady komunalne 80 l, 110 l, 120 l, 240 l, 660 l, 1100 l; 
kontenery stalowe o minimalnej pojemności 7 m3; 
worki foliowe - jako uzupełnienie pojemnika o minimalnej pojemności 40 dm3; 
pojemniki LGLO do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła, tworzyw sztucznych PET, papieru i tektury; 
kompostowniki do gromadzenia odpadów organicznych; 
specjalistyczne pojemniki do gromadzenia odpadów niebezpiecznych; 
kontenery stalowe do gruzu lub wyznaczone miejsce o utwardzonej powierzchni do gromadzenia odpadów 
remontowych. 

2. W celu zagospodarowania możliwie największej ilości surowców wtórnych, na terenie gminy powinny 

znajdować się specjalnie oznaczone pojemniki do selektywnej zbiórki: 

1) 

2) 
3) 

żółte do zbiórki plastiku; 

zielone i białe do zbiórki szkła; 
niebieskie do zbiórki makulatury. 

3. Podmioty prowadzące działalność w zakresie wywozu odpadów, w porozumieniu z użytkownikiem po- 

sesji, bezpłatnie wyposażą nieruchomość w worki foliowe, do których mieszkańcy będą segregować odpady wg 
rodzaju. 

4. Odbiór worków odbywać się będzie wg ustalonego harmonogramu lub po uprzednim powiadomieniu 

użytkowników o odbiorze. 

5. Pojemniki mogą stanowić własność: 

1) 

2) 

Urzędu Gminy lub jednostki wywozowej i być przez użytkownika dzierżawione; 

użytkownika posiadłości. 

6. Rozmieszczenie pojemników (koszy ulicznych) przy drogach i ulicach wsi należy do zarządcy drogi.
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7. Pojemniki na odpady powinny być ustawione w miejscach łatwo dostępnych zarówno dla mieszkańców, 

jak i pracowników jednostki wywozowej. Nie mogą być przyczyną nadmiernych utrudnień i niedogodności dla 
sąsiadów oraz użytkowników dróg i ulic. Nie mogą powodować uciążliwości dla środowiska. 

8. Miejsce ustawienia pojemników, dróg dojścia i miejsce wystawienia do wywozu oraz warunki technicz- 

ne tych miejsc podlegają uzgodnieniu z jednostką wywozową. 

9. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt wyznaczyć i przygo- 

tować miejsce na pojemniki lub kontenery do gromadzenia odpadów. 

10. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest utrzymywać pojemniki oraz miejsca, w których się znajdują 

we właściwym stanie technicznym, porządkowym i sanitarnym oraz wykonywać w okresie od kwietnia do paź- 
dziernika każdego roku ich dezynfekcję. Jeżeli właścicielem urządzeń jest jednostka wywozowa, obowiązek ten 
spoczywa na tej jednostce. 

11. Za czystość i porządek miejsc odbioru odpadów odpowiada właściciel nieruchomości. 

12. Zezwala się na wspólne korzystanie kilku sąsiadujących ze sobą posiadłości lub budynków o kilku 

mieszkaniach z jednego lub kilku pojemników na odpady. 

§ 13. Nieruchomości, na terenie których powstają odpady inne niż komunalne, tj. z działalności gospodar- 

czej, odpady medyczne i weterynaryjne - podlegają obowiązkowi oddzielnego gromadzenia, odbioru i unieszko- 
dliwiania według zasad i wymagań określonych ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 
z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.). 

§ 14. Właściciele gospodarstw rolnych obowiązani są do oddzielnego gromadzenia ścieków bytowych od 

gnojówki oraz gnojowicy. 

§ 15. Zabrania się: 

1) 
 
 
 

2) 
3) 

 
 
 

4) 
 
 
 
 
 
 

5) 
 
 
 

 
6) 
7) 

 
 
 
 
 
 
 

8) 

gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne: śniegu, lodu, gorącego żużlu i popiołu, gruzu budowla- 

nego, szlamów, odpadów płynnych; substancji toksycznych, żrących i wybuchowych; przeterminowanych 
leków; zużytych baterii, olejów; resztek farb, lakierów, rozpuszczalników i innych odpadów niebezpiecz- 
nych oraz odpadów pochodzących z działalności gospodarczej; 
zagęszczania odpadów komunalnych uniemożliwiającego ich usunięcie z urządzeń; 
wrzucania do pojemników na papier, tekturę opakowaniową i nieopakowaniową: 
a) opakowań z zawartością np. z żywnością, wapnem, cementem, 
b) kalki technicznej, 
c) prospektów, katalogów foliowanych i lakierowanych; 
wrzucania do pojemników na opakowania szklane: 
a) ceramiki (porcelany, naczyń typu ARCO, talerzy, doniczek), 
b) luster, 
c) szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości, 
d) szkła budowlanego (szyb okiennych, szyb zbrojonych), 
e) szyb samochodowych; 
wrzucania do pojemników na opakowania z tworzyw sztucznych: 
a) tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii, 
b) opakowań oraz butelek po olejach i smarach, 
c) puszek oraz pojemników po farbach i lakierach, 
d) opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych; 
spalania odpadów komunalnych w urządzeniach; 
spalania odpadów komunalnych na powierzchni ziemi na terenie zabudowy jednorodzinnej i ogrodów dział- 
kowych, z wyjątkiem: 
a) odpadów organicznych i papieru nie zawierających substancji niebezpiecznych, 
b) odpadów z drewna nie zawierających substancji niebezpiecznych, 
c) części roślin nie nadających się do kompostowania, 
d) palenia ognisk w celach rekreacyjnych pod nadzorem osoby dorosłej i z zachowaniem bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego; 
spalania komunalnych odpadów niebezpiecznych w miejscach i instalacjach do tego celu nie przeznaczo- 
nych oraz spalania w paleniskach domowych odpadów z tworzyw sztucznych, gumy, odzieży, zaoliwionych 
szmat oraz mebli;
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9) mieszania odpadów niebezpiecznych i odpadów z remontów z odpadami komunalnymi; 
10) wywożenia i wysypywania odpadów stałych w miejsca do tego nie przeznaczonych (tworzenia „dzikich 

wysypisk” w tym z odpadów niebezpiecznych np. eternitu); 
11) zakopywania odpadów komunalnych, z wyjątkiem odpadów komunalnych ulegających biodegradacji; 
12) umieszczania odpadów w urządzeniach do gromadzenia odpadów na innej nieruchomości bez zgody jej wła- 

ściciela; 
13) używania zawartości zbiorników bezodpływowych na potrzeby użyźniania gleby oraz wylewania ich zawar- 

tości na teren nieruchomości; odprowadzania nieczystości do cieków wodnych, urządzeń melioracyjnych 
i odwadniających drogi itp.; 

14) odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz podsiąków z obornika do zbiorników bezodpływo- 
wych, w których gromadzone są ścieki bytowe; 

15) wykorzystywania nieczynnych studni przydomowych do gromadzenia odpadów komunalnych, nieczystości 
ciekłych i wód opadowych spływających z powierzchni dachów; 

16) zrzucania z pojazdów i magazynowania czasowego na drogach publicznych materiałów, które zanieczysz- 
czają lub uszkadzają nawierzchnię dróg (np. materiały budowlane), niszczą tereny zielone oraz stanowią 
uciążliwość dla mieszkańców; 

17) stosowania środków chemicznych szkodliwych dla środowiska dla usunięcia śniegu i lodu; 
18) Prowadzenia napraw blacharsko - lakierniczych poza warsztatami; 
19) umieszczania na pniach drzew za pomocą gwoździ lub rozwieszania na słupach i innych miejscach do tego 

nie przeznaczonych: afiszy, reklam, ogłoszeń, nekrologów itp.; 
20) niszczenia i uszkadzania urządzeń wyposażenia placów zabaw; urządzeń do zbierania odpadów; obiektów 

przeznaczonych do umieszczania ogłoszeń; urządzeń stanowiących element infrastruktury komunalnej np. 
hydrantów, transformatorów, linii energetycznych i telekomunikacyjnych; wiat przystanków; roślinności; 
deptania trawników; 

21) wypalania traw i innej roślinności na nieużytkach, pastwiskach, w rowach i pasach przydrożnych, a także 
niszczenia i uszkadzania roślinności; 

 
 

ROZDZIAŁ VI 
Zasady postępowania z odpadami wielkogabarytowymi, budowlanymi, zielonymi, przemysłowymi, 

medycznymi, problemowymi oraz z surowcami wtórnymi 

 
§ 16. 1. Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powinny być gromadzone 

w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości, by nie utrudniał korzystania z nieruchomości przez osoby do 
tego uprawnione, również usuwane jak najszybciej, w terminach uzgodnionych z przedsiębiorstwem wywozo- 
wym lub podmiotem prowadzącym zakład ich utylizacji. 

2. Zbieranie odpadów komunalnych wielkogabarytowych oraz sprzętu elektronicznego i elektrycznego win- 

no odbywać się raz na kwartał, w kontenerach dostarczonych przez jednostkę wywozową lub przez wystawia- 
nie odpadów na wyznaczone miejsce - na dzień przed odbiorem. 

3. Zużyte baterie obowiązkowo należy zwracać do specjalnie oznaczonych pojemników ustawionych 

w sklepach na terenie gminy oraz w Urzędzie Gminy i w Zespole Szkół w Bielicach. Po telefonicznym zgłoszeniu 
winny być odebrane przez wyspecjalizowaną firmę. 

4. Powstałe na terenie nieruchomości odpady zielone należy gromadzić w urządzeniach określonych w § 1 

ust. 3, poz. 11. Z obowiązku tego zwolnieni są właściciele nieruchomości dokonujący kompostowania we wła- 
snym zakresie, z zachowaniem odpowiednich warunków sanitarnych. Kompostowanie odpadów nie może sta- 
nowić uciążliwości zapachowych dla innych osób, ani powodować zanieczyszczenia sąsiednich działek. 

5. Dozwolone jest spalanie odpadów organicznych na terenie zabudowy jednorodzinnej i ogrodów działko- 

wych. Spalanie resztek roślin, zgrabionych liści i traw powinno odbywać się w sposób nienaruszający przepi- 
sów przeciwpożarowych. 

6. Właściciele nieruchomości przystępujący do remontu budynku lub mieszkania zobowiązani są do groma- 

dzenia gruzu w pojemnikach do tego celu przeznaczonych lub bezpośrednio na ziemi w miejscu dogodnym do 
ich załadowania, tak aby nie stanowiły przeszkody dla właścicieli sąsiednich nieruchomości, bądź dla osób trzecich 
i zapewnienia systematycznego ich usuwania przez podmioty do tego uprawnione, za odpowiednią odpłatnością.
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7. Zabronione jest mieszanie odpadów remontowych z innymi odpadami (czysty gruz). 

8. Odpady budowlane, po uzgodnieniu z właścicielem składowiska odpadów komunalnych, w wyjątko- 

wych przypadkach można wywozić własnym transportem we wskazane miejsce. 

9. Mieszkańcy zebrane surowce wtórne obowiązani są bezpłatnie umieszczać w urządzeniach typu IGLO, 

które powinny znajdować się w każdej miejscowości gminy, stosując segregację odpadów lub mogą samodziel- 
nie i na własny koszt dostarczać do punktów skupu organizowanych przez różne podmioty gospodarcze. 

10. W celu zagospodarowania możliwie największej ilości surowców wtórnych na terenie gminy ustawione 

zostaną specjalne oznaczone pojemniki: 

1) 

2) 
3) 

żółte do zbiórki plastików; 

białe i zielone do zbiórki szkła; 
niebieskie do zbiórki makulatury. 

11. Częstotliwość ich wywozu jest uzależniona od okresu napełniania. 

12. Za należyty wygląd i utrzymanie czystości urządzeń typu IGLO odpowiadają podmioty zobowiązane do 

ich ustawienia lub jednostka wywozowa, jeżeli stanowią one jej własność. 

13. Pozostałe odpady przewidziane do selektywnej zbiórki (w tym złom) powinny być gromadzone w wy- 

dzielonym miejscu i usuwane w terminach uzgodnionych z firmami do tego uprawnionymi. 

14. Dopuszcza się wywóz odpadów komunalnych stałych np. złomu z nieruchomości użytkownika własny- 

mi środkami transportu, po uiszczeniu opłaty za składowanie, a uzyskane dokumenty muszą być udostępniane 
do wglądu na każde żądanie osób uprawnionych. 

15. Właściciel nieruchomości usuwający odpady bez pośrednictwa firmy wywozowej obowiązany jest do 

zapewnienia takiego transportu odpadów, aby nie powodowało to zanieczyszczania dróg i ulic lub nie powodo- 
wało nadmiernej uciążliwości dla osób trzecich w trakcie transportu. 

16. Powstające na terenie nieruchomości odpady inne niż komunalne: 

1) 

2) 
3) 
4) 
5) 

z działalności gospodarczej; 

medyczne pochodzące z obiektów użyteczności publicznej; 
niebezpieczne, w tym zużyte baterie i akumulatory; 
grożące skażeniem; 
inne szkodliwe dla środowiska 

podlegają obowiązkowi oddzielnego gromadzenia, odbioru i unieszkodliwiana według zasad i wymagań określo- 

nych odrębnymi przepisami. 

17. Mieszkańcy posiadający przeterminowane leki mogą zwrócić je bezpłatnie do specjalnych pojemników 

znajdujących się w aptece w Bielicach. 

18. 1. Podmioty prowadzące działalność w zakresie wywozu odpadów w porozumieniu z użytkownikiem posesji 

bezpłatnie wyposażą nieruchomość w worki foliowe, do których mieszkańcy będą segregować odpady według 
rodzaju. 

2. Odbiór worków odbywać się będzie według ustalonego harmonogramu lub po uprzednim powiadomieniu 

użytkowników o odbiorze. 

19. Wywóz surowców wtórnych odbywa się bezpłatnie. 

20. Własność materiałów wtórnych przechodzi na jednostkę wywozową z chwilą pozostawienia tych odpa- 

dów w pojemnikach przeznaczonych do tego celu. 

21. Zbieranie i wywóz odpadów pozostałych po segregacji odbywa się na zasadach określonych niniejszym 

Regulaminem. 

22. Odpady przemysłowe, medyczne i w miarę możliwości problemowe powinny być oddzielone od odpa- 

dów komunalnych przed wsypaniem ich do pojemników. 

23. Producenci i podmioty zajmujące się unieszkodliwianiem odpadów przemysłowych, problemowych i me- 

dycznych maja obowiązek udokumentować sposób unieszkodliwiania bądź składowania przez nich odpadów.
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ROZDZIAŁ VII 

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 
nieruchomości 

oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

 
§ 17. 1. Wywóz odpadów komunalnych stałych i płynnych prowadzą jednostki organizacyjne bądź przed- 

siębiorcy posiadający pozwolenia na prowadzenie takich usług. 

2. Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadcze- 

nie w/w usług oraz wzór i zakres wniosku, określi w formie zarządzenia i poda do publicznej wiadomości Wójt 
Gminy Bielice. 

3. Wywóz odpadów może odbywać się wyłącznie w miejsca na ten cel przeznaczone. 

4. Wywóz odpadów komunalnych winien odbywać się środkami transportu szczelnymi, czystymi, oznako- 

wanymi w sposób umożliwiający ich identyfikację. 

5. Posiadający zezwolenie w zakresie prowadzonej działalności, zobowiązany jest do realizacji selektywnej 

zbiórki odpadów w zakresie wynikającym z niniejszego Regulaminu. 

6. Odbiór odpadów z nieruchomości, transport i rozładowanie w miejscu składowania nie może powodo- 

wać uciążliwości dla mieszkańców i zagrożeń dla środowiska. 

7. Zbieranie i wywóz odpadów pozostałych po segregacji odbywa się na zasadach określonych niniejszym 

Regulaminem. 

8. Pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi odpadami należy ustawiać w miejscach wyod- 

rębnionych, dostępnych dla pracowników podmiotu uprawnionego, bez konieczności otwierania wejścia na te- 
ren nieruchomości lub gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu odbioru - zgodnie z harmono- 
gramem - na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości. 

9. Odpady komunalne z nieruchomości należy odbierać z częstotliwością zapewniającą nieprzepełnianie po- 

jemników oraz niedopuszczanie do rozkładu zgromadzonych odpadów. 

§ 18. 1. Częstotliwość wywozu odpadów komunalnych z terenów nieruchomości oraz z terenów przezna- 

czonych do użytku publicznego: 

1) 
 
 

2) 
 

3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 

odpady komunalne selekcjonowane i nieselekcjonowane: 

– co najmniej raz w miesiącu lub częściej na zgłoszenie telefoniczne według harmonogramu ustalonego 
między użytkownikami nieruchomości, a jednostkami wywozowymi; 

odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: - raz na kwartał według harmono- 
gramu w oznaczonym dniu; 
odpady budowlane - na indywidualne zgłoszenie lub w oznaczonym dniu z wcześniej wyznaczonego terenu; 
odpady medyczne i weterynaryjne - niezwłocznie po dokonaniu zgłoszenia; 
odpady komunalne z cmentarzy - na zgłoszenie telefoniczne po zapełnieniu urządzeń; 
odpady z koszy ulicznych z terenów publicznych - po zapełnieniu; 
częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych - na zgłoszenie właściciela nieruchomości; 
częstotliwość opróżnienia zbiorników oczyszczalni przydomowych z osadów ściekowych - wynika z ich in- 
strukcji eksploatacji. 

§ 19. 1. Wywóz odpadów wielkogabarytowych pochodzących z gospodarstw domowych winien zapewnić 

właściciel nieruchomości we własnym zakresie lub zlecić odpłatnie, zgodnie z ustaloną ceną, odbiorcy odpadów. 

2. Wywóz surowców wtórnych odbywa się bezpłatnie. 

3. Własność materiałów wtórnych przechodzi na jednostkę wywozową z chwilą pozostawienia tych odpa- 

dów w pojemnikach przeznaczonych do tego celu. 

4. Gmina Bielice zapewni nieodpłatny odbiór odpadów niebezpiecznych, w tym niebezpiecznych wielkoga- 

barytowych. Termin i sposób realizacji zostanie określony Zarządzeniem Wójta. 

5. W przypadku dostarczenia do wywozu odpadów innych niż komunalne, odbiorca odpadów komunalnych 

może odmówić ich wywiezienia. Właściciel odpadów winien niezwłocznie usunąć je z miejsca i na warunkach 
uzgodnionych z właściwą służbą ochrony środowiska lub zlecić oddzielnie wywóz odpowiedniej jednostce.
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6. Do wywozu odpadów komunalnych wywożący zobowiązani są używać pojazdów specjalistycznych lub 

innych odpowiednio zabezpieczonych przed rozrzucaniem lub wylewaniem nieczystości. 

7. Firmy wywozowe odpowiadają za czystość i porządek w czasie przeładunku odpadów z pojemników do 

pojazdów specjalistycznych oraz w czasie transportu. 

8. Transport odpadów powinien odbywać się w sposób nie zagrażający życiu i zdrowiu ludzi, bezpieczeń- 

stwu ruchu drogowego oraz w sposób nie powodujący uciążliwości dla środowiska naturalnego. 

§ 20. 1. Przedsiębiorca prowadzący w/w działalność obowiązany jest w terminie do 15 dnia po upływie 

każdego miesiąca sporządzić i przekazać Wójtowi Gminy wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w po- 
przednim miesiącu zawarł umowy na odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływo- 
wych i transport nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu umowy 
uległy rozwiązaniu lub wygasły. 

2. Prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest obowiązany do sporządzenia 
i przekazania Wójtowi informacji dotyczącej: 

1) 

 
2) 
3) 
4) 

masy poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych lub ilości i rodzaju nieczystości ciekłych 

z obszaru gminy w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy; 
sposobów zagospodarowania poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych; 
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów; 
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nieskładowalnych na składowisku odpadów i/lub 
sposobu ich zagospodarowania. 

§ 21. Górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbiór odpadów komunalnych 

bądź opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ustali Rada Gminy odrębną uchwałą. 
 
 

ROZDZIAŁ VIII 
Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania 

na składowisku odpadów 

 
§ 22. 1. Gospodarowanie odpadami komunalnymi obejmuje obowiązek systematycznego zwiększania ilości 

kompostowanych odpadów ulegających biodegradacji. 

2. System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji kierowanych do składowania, w stosunku do odpadów wytworzonych w roku 1995: 

1) 

 
2) 

 
3) 

od dnia 31 grudnia 2010 r. - do nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów ulegających biode- 

gradacji; 
do dnia 31 grudnia 2013 r. - do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów ulegających biode- 
gradacji; 
do dnia 31 grudnia 2020 r. - do nie więcej niż 35% wagowo odpadów ulegających biodegradacji. 

3. W stosunku do masy odpadów ulegających biodegradacji wytworzonych w roku 1995, wielkości okre- 

ślone w ust. 2 powinny wynosić: 

1) 

2) 
3) 

w roku 2010 

w roku 2013 
w roku 2020 

- 

- 
- 

115 kg/osobę/rok; 

76 kg/osobę/rok; 
53 kg/osobę/rok. 

4. Obowiązek określony w ust. 2 i 3 realizują jednostki wywozowe. 

§ 23. Jednostki wywozowe są obowiązane w kolejnych latach wyselekcjonować i poddać odzyskowi oraz 

recyklingowi spośród odpadów komunalnych przekazanych przez jedną osobę - ilości odpadów określone 
w § 22.
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ROZDZIAŁ IX 

Inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami 

 
§ 24. 1. Gmina podaje do publicznej wiadomości wymagania, jakie muszą spełniać przedsiębiorcy ubiegają- 

cy się o uzyskanie zezwoleń na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

2. Gmina, wydając zezwolenie na odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości, poprzez określenie szcze- 

gółowych zasad odbioru i postępowania, zobowiązuje przedsiębiorców do odbierania wszystkich odpadów ze- 
branych selektywnie, w tym powstających w gospodarstwach domowych, odpadów wielkogabarytowych, zu- 
żytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów budowlanych z remontów i odpadów niebezpiecz- 
nych, w tym baterii i akumulatorów. 

3. Wydzielanie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych oraz osiągnięcie poziomów odzysku 

i recyklingu odpadów opakowaniowych, realizowane jest poprzez selektywne zbieranie ich przez właścicieli nie- 
ruchomości i selektywny ich odbiór przez przedsiębiorców, a w dalszej kolejności przez właściwe postępowanie 
z nimi. 

4. Właściciel pojazdu wycofanego z eksploatacji może przekazać go wyłącznie do przedsiębiorcy prowa- 

dzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów. 

5. Obowiązki właścicieli pojazdów wycofanych z eksploatacji zawarte są w ustawie z dnia 20 stycznia 

2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2005 r. Nr 25, poz. 202; Nr 175, 
poz. 1458). 

 
 

ROZDZIAŁ X 
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem 

lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zniszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku 

 
§ 25. 1. Osoby utrzymujące na obszarze gminy zwierzęta domowe zobowiązane są do: 

1) 

2) 
 
 
 

a) 
 
 

b) 
c) 

 
 

d) 
 
 

e) 
 
 

f) 
 
 

g) 

opiekowania się nimi; 

zapewnienia im odpowiednich pomieszczeń (kojce, klatki, budy) zwłaszcza w okresie letnim w czasie upa- 
łów oraz w okresie zimowym. 

2. zachowania środków ostrożności, a mianowicie: 

niepozostawiania zwierząt bez nadzoru osób dorosłych, utrzymywanie zwierząt w pomieszczeniach za- 

mkniętych lub na ogrodzonych nieruchomościach, zabezpieczonych przed ich samodzielnym wydostaniem 
się na zewnątrz, 
utrzymywania zwierząt w warunkach nie stwarzających zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, 
na terenie ogólnodostępnym prowadzenie psa na smyczy, a rasy psów uznanych za agresywne oraz inne 
psy wykazujące cechy agresywności lub swoim wyglądem i zachowaniem mogące stwarzać zagrożenie dla 
ludzi przebywających w otoczeniu - muszą mieć założony dodatkowo kaganiec, 
zabezpieczenia miejsc przetrzymywania psa obronnego lub rasy agresywnej, by zapobiec możliwości wydo- 
stania się poza jego granice oraz wywieszenia tablicy ostrzegawczej np. „Uwaga pies”, „Uwaga groźny 
pies” na ogrodzeniu lub bramie nieruchomości, 
wyeliminowanie zagrożeń i uciążliwości dla ludzi, w szczególności hałasu w godzinach od 2200 do 600 

(szczekanie, wycie), nieprzyjemnej woni, roznoszenia pasożytów, insektów oraz uciążliwego oddziaływania 
na sąsiednią nieruchomość i jej mieszkańców, 
zapewnienia właściwej opieki nad zwierzętami w celu niedopuszczenia do zagrożeń zdrowia, życia, znisz- 
czeń i zanieczyszczeń nieruchomości, terenów i obiektów użyteczności publicznej oraz obsługi ludności, 
a w przypadku powstania zniszczeń zobowiązane do ich niezwłocznego naprawienia, 
natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń (odchodów i innych nieczystości) z klatek schodowych, po- 
mieszczeń wspólnego użytku, ulic i chodników, pozostawionych przez zwierzę; uprzątnięcia można dokonać 
poprzez wrzucenie zanieczyszczeń do pojemników na odpady komunalne bądź do urządzeń kanalizacyjnych,
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h) 

 
 
 
 
 
 

i) 

 
systematycznego szczepienia przeciwko wściekliźnie, zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 
2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625; 
z 2005 r. Nr 23, poz. 188 i Nr 33, poz. 289; z 2006 r. Nr 17, poz. 127, Nr 144, poz. 1045 i Nr 249, 
poz. 1830 oraz z 2007 r. Nr 133, poz. 920), która nakłada obowiązek szczepienia psów w wieku powyżej 
trzech miesięcy i okazania na żądanie władz sanitarnych, weterynaryjnych i innych osób upoważnionych - 
zaświadczenia o przeprowadzonym szczepieniu, 
pokrycie kosztów transportu i przekazania do unieszkodliwiania zwłok zwierzęcia w przypadku, gdy zwłoki 
zwierzęcia zostaną oddane do unieszkodliwienia na zlecenie gminy, a jego właściciel zostanie ustalony. 

3. Właściciel psów rasy agresywnej obowiązany jest do posiadania zezwolenia Wójta gminy na utrzymanie 

psów tej rasy. 

4. Właściciel psa obowiązany jest bez wezwania do zarejestrowania psa u sołtysa lub w Urzędzie Gminy 

w Bielicach i uiszczanie corocznej opłaty od posiadanego psa. 

§ 26. Wymóg wyprowadzania psa na smyczy nie dotyczy psów znajdujących się na terenach niepublicz- 

nych, w szczególności ogrodzonych nieruchomościach, pod warunkiem, że ogrodzenie jest szczelne, uniemożli- 
wiające samowolne wydostanie się zwierzęcia. 

§ 27. 1. Zabrania się utrzymywania zwierząt domowych w warunkach nieprzystosowanych i stresujących 

zwierzęta oraz postępowania z nimi w sposób niehumanitarny, jak głodzenie, bicie, okaleczanie, porzucanie itp. 

2. Zabrania się wyprowadzania psów na place i miejsca zabaw dla dzieci (piaskownice, boiska), trawniki, 

targowiska. 

3. Zabrania się wprowadzania psów, kotów i innych zwierząt domowych do sklepów, lokali gastronomicz- 

nych, obiektów użyteczności publicznej i obsługi ludności (z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwie- 
rząt, w tym zakładów weterynaryjnych). Postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających 
z pomocy psów przewodników. 

4. Psy bez dozoru nie mogą przebywać poza terenem nieruchomości. 

5. Przypadek pogryzienia człowieka przez zwierzęta należy bezzwłocznie zgłosić do lekarza weterynarii 

i zastosować się do zaleceń służb weterynaryjnych. 

§ 28. 1. Zgłoszenia o bezdomnych zwierzętach przyjmuje Urząd Gminy Bielice. 

2. Psy wolnobiegające bez znaków identyfikacyjnych, pozostawione bez opieki właścicieli, będą wyłapy- 

wane przez wyspecjalizowaną firmę i umieszczane w schronisku dla zwierząt. Gdy właściciel porzuconego psa 
zostanie ustalony, poniesie koszty wyłapania i transportu psa do schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz 
koszty opieki i zużytych materiałów weterynaryjnych do czasu jego odebrania. Mogą być doliczone inne koszty 
poniesione przez gminę. 

3. Pozostawione zwierzęta egzotyczne będą przekazywane do ogrodów zoologicznych lub do schronisk. 

4. Zwierzęta umieszczane w schronisku, wobec których w czasie 14 dni nie ustalono właściciela, mogą 

być przekazane innym osobom przez podmiot prowadzący schronisko. 
 
 

ROZDZIAŁ XI 
Wymagania w zakresie utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, 
w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach 

 
§ 29. 1. Utrzymanie i hodowla zwierząt powinna być usytuowana i prowadzona w taki sposób, aby nie po- 

gorszyła warunków zdrowotnych, sanitarnych i porządkowych otoczenia, nie powodowała uciążliwych zanie- 
czyszczeń powietrza, gleby i wody oraz innych uciążliwości dla ludzi przebywających w obiektach przeznaczo- 
nych na stały pobyt lub w bezpośredniej bliskości tych pomieszczeń, a ponadto odpowiadała warunkom szcze- 
gólnym określonym w niniejszym Regulaminie. 

2. Kto utrzymuje zwierzęta gospodarskie, jest obowiązany do zapewnienia im opieki i właściwych higie- 

niczno-sanitarnych warunków bytowania. Warunki chowu i hodowli zwierząt nie mogą powodować urazów i 
uszkodzeń ciała lub innych cierpień, a nawet śmierci oraz wpływać na zanieczyszczenia środowiska.
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3. Pod pojęciem utrzymania i hodowli zwierząt gospodarskich należy rozumieć wszelkie formy posiadania 

zwierząt gospodarskich na terenie gminy. 

4. Właściciele lub opiekunowie zwierząt są zobowiązani do usuwania z pomieszczeń i terenów ich utrzy- 

mania pozostawionych przez nie nieczystości oraz wydalin, karmy dla nich przeznaczonej, ściółki oraz innych 
nieczystości pochodzących z utrzymania i hodowli zwierząt. Należy postępować zgodnie z wymaganiami niniej- 
szego Regulaminu i nie powodować zanieczyszczania terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych 
i podziemnych. 

5. Właściciel zwierząt gospodarskich w trakcie przepędzania ich lub przewozu przez tereny publiczne, od- 

powiada za utrzymanie czystości terenu oraz za ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi. 

6. Wydaliny zwierząt, obornik, odpady i inne nieczystości pochodzące z hodowli i utrzymania zwierząt, 

gromadzone poza pomieszczeniami dla zwierząt, winny być składowane w miejscach o nieprzepuszczalnym 
podłożu, oddalonym co najmniej 30 m od budynków lub innych obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi 
oraz miejsc publicznych. 

7. Wybiegi dla zwierząt gospodarskich winny być ogrodzone siatką drucianą lub innym odpowiednim ogro- 

dzeniem, w sposób uniemożliwiający przedostanie się zwierząt poza obręb wybiegu. 

8. Hodowla gołębi dopuszczana jest w estetycznych, nie stanowiących zagrożenia gołębnikach, za zgodą 

właścicieli przyległych posesji. 

9. Ule pszczele powinny być stawiane na obrzeżach miejscowości w odległości nie mniejszej niż 30 m od 

zabudowań mieszkalnych i dróg publicznych i co najmniej 10 m od granicy nieruchomości, w taki sposób, aby 
wylatujące i przelatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich. 

10. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane, przeznaczone dla utrzymania 

i hodowli zwierząt gospodarskich oraz ich usytuowanie określają odrębne przepisy budowlane. 

11. Zwłoki zwierzęce i ich części, jeżeli zachodzi podejrzenie choroby zakaźnej należy dostarczyć do wy- 

znaczonego miejsca ich składowania. Miejsce, o którym mowa wskazuje lekarz weterynarii, który określa wa- 
runki z tym związane. Obowiązek dostarczenia zwłok ciąży na posiadaczu tych zwłok. 

12. W przypadku zwierząt rozjechanych na drogach obowiązek usunięcia zwłok ciąży na zarządcy drogi. 

13. Zabrania się pozostawiania zwłok zwierząt gospodarskich na terenie innych nieruchomości, bez zgody 

właściciela. 
 
 

ROZDZIAŁ XII 
Zasady wyznaczania obszarów powszechnej deratyzacji oraz terminy ich przeprowadzenia 

 
§ 30. 1. W celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych przenoszonych na ludzi i zwierzęta przez 

szczury i myszy, w przypadku ich wystąpienia na posesjach, zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do prze- 
prowadzenia deratyzacji na terenie posesji. 

2. Obowiązek powszechnej deratyzacji należy przeprowadzić przynajmniej raz w roku na obszarach zwartej 

zabudowy mieszkaniowej, obiektach użyteczności publicznej oraz obiektach rolniczych położonych na terenie 
całej gminy. 

3. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt w uzgodnieniu 

z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym określi obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji 
oraz określi poprzez zarządzenie termin jej przeprowadzenia. 

4. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości. 
 
 

ROZDZIAŁ XIII 
Postanowienia końcowe 

 
§ 31. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy ustawy o czystości 

i porządku w gminach, ustawy o odpadach oraz inne obowiązujące w zakresie objętym niniejszym Regulaminem.
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§ 32. 1. Nadzór nad przestrzeganiem i egzekwowaniem przepisów niniejszego regulaminu pełnią: Policja, 

służby sanitarne, zarządcy nieruchomości oraz wyznaczeni pracownicy Urzędu Gminy w Bielicach na mocy 
upoważnienia Wójta Gminy Bielice. 

2. Kontrolujący przestrzeganie w/w Regulaminu mają prawo w szczególności do: 

1) 

2) 
3) 

sprawdzenia dokumentów, których posiadanie jest wymagane niniejszym Regulaminem; 

wezwania zobowiązanych do stawienia się w siedzibie kontrolującego w celu okazania w/w dokumentów; 
wejścia na teren nieruchomości. 

3. W przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązków, o których mowa w ustawie - art. 5 ust. 1-4, wy- 

dana decyzja podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzeku- 
cyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954). 

4. W przypadku, gdy użytkownik nieruchomości nie wypełni obowiązku określonego w art. 6 ust. 1 usta- 

wy, przeprowadza się postępowanie, o którym mowa w art. 6 ust. 6-12 ustawy. 

5. Za naruszenie przepisów zawartych w niniejszej uchwale przewiduje się kary grzywny wymierzone w 

trybie i na zasadach określonych w kodeksie wykroczeń i w art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach z późniejszymi zmianami. 

§ 33. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice. 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy w Bielicach. 

§ 34. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc obowiązująca uchwała Nr XXIX/158/06 Rady 

Gminy w Bielicach z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Bielice (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 49, poz. 899). 

§ 35. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 

i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia i podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwy- 
czajowo przyjęty. 
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