UCHWAŁA NR XV/119/16
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kowalewo Pomorskie
Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z
2016 r., poz. 250) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 446) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu-Dobrzyniu
uchwala się, co następuje:
Rozdział 1.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 1. Właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie zapewniają utrzymanie
nieruchomości w czystości i porządku w następujący sposób:
1) właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów
komunalnych i prowadzenia selektywnej zbiórki tych odpadów;
2) wyselekcjonowane frakcje odpadów komunalnych, nadające się do odzysku lub dalszego wykorzystania tj.
papier i tektura, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe oraz odpady komunalne
ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu,
odpowiednio oznaczonych pojemnikach lub workach, które następnie zostaną odebrane przez przedsiębiorcę
odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, zgodnie z harmonogramem;
3) powstające na terenie nieruchomości odpady komunalne, przed ich umieszczeniem w pojemnikach na odpady,
należy poddać segregacji w celu oddzielnego gromadzenia powstających w gospodarstwach domowych
przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odzieży i tekstyliów, odpadów budowlanych i
rozbiórkowych, zużytych opon oraz popiołu i żużla powstałych w procesie spalania;
4) powstające na terenie nieruchomości odpady komunalne zmieszane, pozostałe po wyselekcjonowaniu odpadów
wymienionych w pkt. 2 i 3, należy umieszczać w pojemnikach o wielkości i liczbie uzależnionej od liczby
osób zamieszkujących daną nieruchomość w sposób opisany w niniejszym Regulaminie;
5) odpady komunalne zebrane selektywnie i pozostałe odpady zmieszane przekazywane są przedsiębiorcy w
sposób określony w niniejszym Regulaminie, w terminach określonych w harmonogramie;
6) odpady danej frakcji powinny być gromadzone i odbierane w sposób zapewniający ich niezmieszanie z innymi
rodzajami odpadów zbieranych selektywnie;
7) w miejscach publicznych odpady komunalne należy umieszczać w koszach ulicznych.
§ 2. Obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do
użytku publicznego właściciele nieruchomości realizują poprzez niezwłoczne ich usuwanie w sposób
umożliwiający zabranie ich przez odpowiednie służby.
§ 3. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się pod warunkiem:
1) odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego;
2) dokonania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu środków
ulegających biodegradacji;
3) mycie powinno dotyczyć nadwozia samochodu.
2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi powinny być wykonywane w sposób
nie powodujący zanieczyszczenia środowiska i uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich na
wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości.
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Rozdział 2.
Rodzaje i minimalne pojemności 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
§ 4. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:
1) do zbierania odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) na terenie nieruchomości stosuje się
pojemniki o pojemności: 60 litrów, 120 litrów, 240 litrów, 1100 litrów, dopuszcza się też stosowanie
kontenerów oraz dodatkowo worków na odpady;
2) ilość pojemników do zbierania odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) oraz ich wielkość
powinna zapewnić zbieranie wszystkich powstających na terenie nieruchomości odpadów komunalnych
niesegregowanych (zmieszanych);
3) właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania odpadów komunalnych niesegregowanych
(zmieszanych) w pojemnikach o minimalnej pojemności uwzględniającej miesięczne wielkości wytwarzanych
odpadów:
a) w odniesieniu do nieruchomości zamieszkałych – na jedną osobę musi przypadać co najmniej 30 l
pojemności pojemnika, przy czym każda nieruchomość musi być wyposażona w co najmniej jeden pojemnik
o pojemności 60 l,
b) w odniesieniu do szkół i przedszkoli – na każdego ucznia i pracownika musi przypadać co najmniej 5 l
pojemności pojemnika, przy czym każdy taki budynek musi być wyposażony w co najmniej jeden pojemnik
o pojemności 240 l,
c) w odniesieniu do lokali handlowych na każde 10 m2 powierzchni całkowitej lokalu musi przypadać co
najmniej 10 l pojemności pojemnika, przy czym każdy lokal musi być wyposażony w co najmniej jeden
pojemnik o pojemności 60 l,
d) w odniesieniu do punktów handlowych zlokalizowanych poza budynkami typu kiosk, punkty szybkiej
konsumpcji, kwiaciarnie – na jednego pracownika musi przypadać co najmniej 10 l, przy czym każdy punkt
musi być wyposażony w co najmniej jeden pojemnik o pojemności 60 l,
e) w odniesieniu do lokali gastronomicznych – na jedno miejsce konsumpcyjne musi przypadać co najmniej 5
l, przy czym na każdy lokal musi być wyposażony w co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l,
f) w odniesieniu do zakładów rzemieślniczych, usługowych, produkcyjnych oraz obiektów użyteczności
publicznej – na każdego zatrudnionego pracownika musi przypadać co najmniej 5 l pojemności pojemnika,
przy czym na każdy lokal co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l,
g) w odniesieniu do domów opieki, hoteli, itp. na jedno łóżko musi przypadać co najmniej 10 l pojemności
pojemnika, przy czym na jeden punkt musi przypadać co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l,
h) w odniesieniu do nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w tym ogródków
działkowych – na jedną nieruchomość musi przypadać co najmniej jeden pojemnik o pojemności 60 l,
i) w odniesieniu do cmentarzy – na każdy cmentarz muszą przypadać co najmniej dwa pojemniki zbiorcze o
pojemności 1100 l;
4) w wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach do zbierania okresowo większych ilości odpadów komunalnych,
oprócz pojemników i kontenerów, mogą być używane odpowiednio oznaczone worki;
5) odpady zbierane w sposób selektywny wymienione w § 1 pkt. 2 zbierane są w pojemnikach lub workach o
odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, w liczbie i pojemności zapewniającej zbieranie wszystkich
odpadów z terenu nieruchomości przez okres między terminami odbioru odpadów;
6) w celu prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych stosuje się pojemniki lub worki wykonane z
tworzywa sztucznego opisane lub oznaczone odpowiednimi kolorami, tj.:
a) zbieranie papieru i tektury – kolor niebieski lub z napisem PAPIER;
b) zbieranie tworzyw sztucznych i metali oraz opakowań wielomateriałowych – kolor żółty lub z napisem
PLASTIK;
c) zbieranie szkła – kolor zielony lub z napisem SZKŁO;
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d) zbieranie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych – kolor brązowy lub
z napisem BIOODPADY;
7) w celu zbierania odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) stosuje się pojemniki w kolorze
zielonym lub innym dowolnym kolorze z napisem ZMIESZANE;
8) na drogach publicznych, chodnikach, przystankach komunikacji publicznej, w parkach oraz w rejonach
intensywnego ruchu pieszych do zbierania odpadów komunalnych stosuje się kosze uliczne o minimalnej
pojemności 20 litrów, które opróżniane są na bieżąco według potrzeb.
§ 5. Ustala się następujące warunki rozmieszczenia i standardy utrzymania pojemników oraz miejsc
zbierania i gromadzenia odpadów.
1) miejsca gromadzenia odpadów powinny być łatwo dostępne dla mieszkańców i osób zbierających odpady
komunalne oraz dla pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne. W przypadku braku
dostępu do pojemników dla pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne, właściciel
nieruchomości zobowiązany jest w dniu odbioru odpadów komunalnych wystawić pojemnik przy granicy
nieruchomości, aby umożliwić odbiór odpadów przez przedsiębiorcę;
2) w szczególnych i uzasadnionych przypadkach dopuszcza się korzystanie z pojemników lub worków do
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, tj. szkła, papieru i tektury, tworzyw sztucznych, metali i
opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów
zielonych przez więcej niż jedno gospodarstwo domowe;
3) pojemniki i miejsca gromadzenia odpadów powinny być utrzymywane przez właściciela nieruchomości w
stanie czystości zarówno zewnętrznej jak i wewnętrznej, poprzez ich dezynfekcję. Pojemniki na odpady
komunalne należy poddawać dezynfekcji w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w roku. Pojemniki i
miejsca gromadzenia odpadów należy także utrzymywać w odpowiednim stanie technicznym i porządkowym,
w szczególności poprzez ich stałą naprawę oraz utrzymywanie szczelności.
Rozdział 3.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości
oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 6. Pozbywanie się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych musi następować w terminach
zapewniających właściwy stan sanitarno-porządkowy nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku
publicznego.
§ 7. 1. Określa się szczegółowy sposób pozbywania się odpadów komunalnych przez właścicieli
nieruchomości:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy zbierać w pojemnikach, a w terminach odbioru
odpadów, udostępnić przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne;
2) papier i tekturę, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe oraz szkło należy zbierać w
pojemnikach lub workach, a w terminach odbioru odpadów udostępnić przedsiębiorcy odbierającemu odpady
komunalne;
3) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone należy zbierać w pojemnikach, lub w
workach, a w terminach odbioru odpadów udostępnić przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne, przy
czym zielone można także:
a) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów,
b) gromadzić w kompostowniach przydomowych;
4) przeterminowane leki należy:
a) gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych w aptekach,
b) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów;
5) chemikalia należy przekazywać do:
a) punktu selektywnego zbierania odpadów,
b) punktów ich sprzedaży;
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6) zużyte opony należy przekazywać do:
a) punktu selektywnego zbierania odpadów, w ilości do 4 sztuk w ciągu roku,
b) punktów ich sprzedaży;
7) zużyte baterie i akumulatory należy:
a) gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych w budynkach użyteczności publicznej,
b) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów,
c) przekazywać do punktów ich sprzedaży;
8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać:
a) do punktu selektywnego zbierania odpadów,
b) do punktów ich sprzedaży,
c) przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne;
9) meble i odpady wielkogabarytowe należy przekazywać:
a) do punktu selektywnego zbierania odpadów,
b) przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne;
10) odpady budowlane i rozbiórkowe:
a) w ilości do 1 m3 przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów,
b) w ilości innej niż wymieniona w lit. a na dodatkowe zamówienie ich odbioru u przedsiębiorcy
odbierającego odpady;
11) tekstylia i odzież należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów.
§ 8. 1. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych określonych w § 1 pkt. 2 i
4 z terenów nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:
1) z obszarów zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej oraz z nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, zlokalizowanych na obszarach wiejskich:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – co cztery tygodnie,
b) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone – co dwa tygodnie,
c) tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe – co cztery tygodnie,
d) papier i tektura – co cztery tygodnie,
e) szkło – co osiem tygodni;
2) z obszarów zabudowy jednorodzinnej oraz z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a
powstają odpady komunalne, zlokalizowanych na terenie miasta:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – co dwa tygodnie,
b) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone – co dwa tygodnie,
c) tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe – co cztery tygodnie,
d) papier i tektura – co cztery tygodnie,
e) szkło – co osiem tygodni;
3) z obszarów zabudowy budynkami wielolokalowymi do dziesięciu lokali włącznie:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:
- w okresie od 1 kwietnia do 31 października – co tydzień,
- w okresie od 1 listopada do 31 marca – co dwa tygodnie;
b) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone:
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- w okresie od 1 kwietnia do 31 października – co tydzień,
- w okresie od 1 listopada do 31 marca – co dwa tygodnie;
c) tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe – co cztery tygodnie,
d) papier i tektura – co cztery tygodnie,
e) szkło – co cztery tygodnie;
4) z obszarów zabudowy budynkami wielolokalowymi powyżej dziesięciu lokali:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – dwa razy w tygodniu,
b) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone – co tydzień,
c) tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe – co tydzień,
d) papier i tektura – co dwa tygodnie,
e) szkło – co dwa tygodnie;
5) z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – co tydzień,
b) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone – co tydzień,
c) tworzywa sztuczne i metale – co dwa tygodnie
d) papier i tektura – co cztery tygodnie,
e) szkło – co cztery tygodnie.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach częstotliwość odbioru odpadów, o której mowa w ust. 1 może
zostać zwiększona.
§ 9. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych określonych w § 7 ust. 1 pkt.
4 – 11 z terenów nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:
1) przeterminowane leki – w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz w wyznaczonych
aptekach – w godzinach ich pracy;
2) zużyte baterie i akumulatory – w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w budynkach
użyteczności publicznej oraz w punktach ich sprzedaży – w godzinach ich pracy;
3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz w
punktach ich sprzedaży – w godzinach ich pracy lub przekazanie przedsiębiorcy, nie częściej jednak niż 3 razy
w roku, po zgłoszeniu chęci oddania do Urzędu Miejskiego;
4) meble i odpady wielkogabarytowe – w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych – w godzinach
jego pracy lub przekazanie przedsiębiorcy, nie częściej jednak niż 3 razy w roku, po zgłoszeniu chęci oddania
do Urzędu Miejskiego;
5) odpady budowlane i rozbiórkowe – w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych – w godzinach
jego pracy;
6) chemikalia – w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz w punktach sprzedaży – w
godzinach ich pracy;
7) zużyte opony – w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w ilości do 4 sztuk w ciągu roku
oraz w punktach sprzedaży – w godzinach ich pracy;
8) tekstylia i odzież – w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych – w godzinach jego pracy
§ 10. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia
nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości, nie rzadziej niż dwa razy w
roku.
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Rozdział 4.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 11. Właściciele nieruchomości powinni kierować się zasadami zmierzającymi do ograniczenia ilości
powstawania odpadów komunalnych poprzez:
1) świadomy wybór produktów pod kątem ilości i zawartości;
2) wielokrotne używanie produktów i opakowań;
3) stosowanie odświeżania, renowacji i drobnych napraw produktów;
4) unikanie produktów, które z pewnością trafią na składowisko, czyli nie nadających się do recyklingu,
kompostowania;
5) unikanie produktów „nadmiernie” opakowaniowych;
6) zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji poprzez kompostowanie na terenie nieruchomości.
Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 12. 1. Właściciele zwierząt domowych lub opiekunowie zwierząt zobowiązani są do stałego oraz skutecznego
dozoru oraz zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem bądź uciążliwością dla
ludzi, a także do natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe na
chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych i innych terenach przeznaczonych do wspólnego
użytku. Odchody należy umieszczać w oznakowanych pojemnikach, koszach ulicznych lub pojemnikach na
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z
psów – przewodników oraz osób niepełnosprawnych, korzystających z psów – opiekunów.
2. Do obowiązków właścicieli i opiekunów zwierząt, w szczególności w odniesieniu do psów, należy:
1) prowadzenie psów w miejscach publicznych wyłącznie na uwięzi, a psów niebezpiecznych dodatkowo w
kagańcu;
2) reagowanie w sytuacjach powodujących zakłócenia spokoju, porządku bądź ciszy nocnej;
3) umieszczenie w widocznym miejscu, przy wejściu na teren nieruchomości, odpowiedniej informacji – w
przypadku posiadania psów agresywnych.
3. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone na peryferiach miasta, w miejscach mało uczęszczanych pod
warunkiem, że właściciel lub opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego
zachowaniem.
Rozdział 6.
Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej
§ 13. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenie miasta oraz na terenach wiejskich
wyłączonych z produkcji rolniczej pod warunkiem, iż:
1) hodowla nie będzie stanowiła uciążliwości w postaci hałasu, odoru itp. dla nieruchomości sąsiednich;
2) utrzymywanie zwierząt gospodarskich powinno być usytuowane i prowadzone w sposób zgodny z prawem,
nie pogarszający warunków sanitarnych, zdrowotnych i porządkowych otoczenia oraz tak, aby nie powodowało
zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby;
3) przestrzegane będą obowiązujące przepisy sanitarno-epidemiologiczne, porządkowe i estetyczne.
§ 14. Padłe zwierzęta gospodarskie powinny być przekazywane przedsiębiorcy, który posiada stosowne
zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie spalania zwłok zwierzęcych i ich części.
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Rozdział 7.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania
§ 15. 1. Ustala się obowiązek przeprowadzenia deratyzacji na obszarach nieruchomości zabudowanych
budynkami wielorodzinnymi, obiektami użyteczności publicznej oraz na terenach przemysłowych zakładów pracy
w terminach 15-20 marca i 10-15 października każdego roku, a ponadto obowiązek bieżącej walki z gryzoniami.
2. W odniesieniu do nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi obowiązek przeprowadzenia
deratyzacji właściciele realizują w zależności od potrzeb.
3. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni stwarzającej zagrożenie sanitarne, deratyzację przeprowadza się
bezzwłocznie na obszarach objętych zagrożeniem.
§ 16. W trakcie przeprowadzania deratyzacji obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności w obrębie miejsc
wyłożenia środków zwalczających gryzonie. Miejsca wyłożenia trutki powinny być odpowiednio oznakowane. Po
zakończeniu akcji deratyzacji należy zebrać pozostałą trutkę i przekazać ją do utylizacji.
Rozdział 8.
Postanowienia końcowe
§ 17. Traci moc uchwała nr XV/146/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 listopada 2012 r. w
sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kowalewo Pomorskie (Dz.Urz.
Woj. Kuj-Pom. z 2012 r., poz. 3030)
§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowalewo Pomorskie.
§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Jerzy Orłowski
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UZASADNIENIE

Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminach stanowi wykonanie ustawowego
upoważnienia, wynikającego z art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250) zobowiązującego organ stanowiący jednostkę
samorządu terytorialnego do określenia:
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:
a) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania przez punkty
selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub zapewnienie przyjmowania w inny sposób
co najmniej takich odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte
baterie i akumulatory, zużyty sprzętu elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady
wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowalne i rozbiórkowe
stanowiące odpady komunalne, a także odpadów komunalnych określonych na podstawie
odpowiednich przepisów wykonawczych,
b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do
użytku publicznego,
c) mycie i naprawę pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;
2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania
tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i
technicznym, przy uwzględnieniu:
a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w
innych źródłach,
b) liczby osób korzystających z pojemników,
3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego,
4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami,
5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych
do wspólnego użytku,
6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,
w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych
nieruchomościach,
7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.
Uchwalenie nowego regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kowalewo
Pomorskie ma na celu dostosowanie jego zapisów do wymogów znowelizowanej ustawy z dnia 13
września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250).
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