Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVI/125 /16
Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia 29 grudnia 2016r.

REGULAMIN
UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA
TERENIE MIASTA I GMINY PIENIĘŻNO

Pieniężno, grudzień 2016

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§ 1.
Regulamin zgodnie z wymogami ustawy, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości
i porządku na terenie miasta i gminy Pieniężno dotyczące:
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 sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady
wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe
stanowiące odpady komunalne, a także odpadów komunalnych określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 4a,
b)
uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości
służących do użytku publicznego,
c)
mycie i naprawy 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, warunków 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 tych 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
przeprowadzania.
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ROZDZIAŁ II
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 2.
1. Do gromadzenia odpadów zebranych w sposób selektywny należy stosować:
1) Pojemniki do zbiórki selektywnej z podziałem na szkło, papier, tworzywa sztuczne
i odpady zielone ustawione będą w punktach wyznaczonych na terenie miasta i gminy Pieniężno.
Pojemniki do selektywnej zbiórki popiołu rozmieszczone będą przy posesjach domów
jednorodzinnych oraz budynków wielorodzinnych nie podłączonych do miejskiej sieci
ciepłowniczej na terenie miasta i gminy Pieniężno.
Punkty składające się z pojemników do selektywnej zbiórki szkła, tworzyw sztucznych oraz
papieru (tzw. „gniazda”) będą znajdowały się we wszystkich miejscowościach na terenie gminy.
2) Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się następujące oznakowania kolorystyczne
pojemników:

kolor niebieski - przeznaczone do zbierania papieru i tektury,

kolor żółty - przeznaczone do zbierania tworzyw sztucznych,

kolor zielony - przeznaczone do zbierania szkła.
a) Do pojemników selektywnej zbiórki papieru i tektury
wrzucamy:
 gazety, książki, katalogi, zeszyty,
 papierowe torby i worki , papier szkolny, biurowy,
 kartony i tekturę oraz zrobione z nich opakowania,

b) Do pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki szkła
wrzucamy:
 butelki i słoiki szklane po napojach i żywności,
 butelki po napojach alkoholowych,
 szklane opakowania po kosmetykach,
c) Do pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych
wrzucamy:
- puste, butelki plastikowe po napojach (np. typu PET),
 puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości,
 plastikowe opakowania po żywności (np. po jogurtach, serkach, kefirach, margarynach),
 plastikowe zakrętki,
 folia i torebki z tworzyw sztucznych,
 puszki po napojach, konserwach,
 drobny złom żelazny oraz drobny złom metali kolorowych (np. zabawki, narzędzia),

d) Do pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zielonych
wrzucamy:
 skoszoną trawę,
 liście,
 gałęzie (rozdrobnione, pocięte),
e) Do pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki popiołu
wrzucamy:
 zimny popiół pochodzący z palenisk domowych,
3) Odpady zbierane selektywnie wymienione w pkt. 2 mieszkańcy mogą dostarczać na bieżąco do
wyznaczonych punktów selektywnej zbiórki na terenie miasta i gminy Pieniężno.
4) Pojemniki do selektywnej zbiórki będą opróżniane na bieżąco, nie dopuszczając do ich
przepełnienia.
5) Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów zielonych jest obowiązkowe we wszystkich
rodzajach zabudowy, z tym że w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej oraz na terenach
wiejskich, właściciele nieruchomości mogą korzystać z przydomowego kompostownika a w
zabudowie wielorodzinnej, mogą dostarczać do wyznaczonych pojemników.
6) Odpady niebezpieczne mieszkańcy mogą dostarczać do kontenera znajdującego się na terenie
Pieniężna. Kontener został wyposażony w pojemniki na: odczynniki fotograficzne, inne trujące
środki chemiczne, pestycydy, herbicydy itp., środki oraz opakowania po nich, baterie różnych
rodzajów, akumulatory, świetlówki i inne odpady zawierające rtęć (np. zbite termometry), elementy
elektroniczne (komputery, monitory, telefony, tonery, wkłady do drukarek itp.), zużyte oleje
silnikowe stare farby, kleje, opakowania po nich.
7) Przeterminowane leki mieszkańcy mogą dostarczać do specjalnych pojemników usytuowanych
na terenie wytypowanych aptek.
8) Raz na kwartał (wg określonego przez gminę harmonogramu) mieszkańcy będą mogli
dostarczyć do wyznaczonych punktów (dopuszcza się mobilne punkty zbierania) zużyty sprzęt
RTV i AGD oraz meble i inne odpady wielkogabarytowe.
9) Odpady takie jak: odpady betonu, gruz betonowy z rozbiórek i remontów, gruz ceglany, odpady
innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, zmieszane odpady
z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne
niż wymienione w 170106, drewno, szkło, tworzywa sztuczne, mieszanki bitumiczne inne niż
wymienione w 170301, miedź, brąz, mosiądz, aluminium, ołów, cynk, żelazo i stal, cyna,
mieszaniny metali, kable inne niż wymienione w 170410, tłuczeń torowy (kruszywo inny niż
wymieniony w 170507, materiały izolacyjne inne niż wymienione w 170601
i 170603, materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 170801, zmieszane
odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 170901, 170902 i 170903,
odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach, zużyte opony, meble i inne odpady
wielkogabarytowe, odpady zielone mieszkańcy mogą dostarczyć do Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), który znajduje się na terenie miasta Pieniężno.

2. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:
1) Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych
zanieczyszczeń z części nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego.
2) Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wyłącznie w miejscach dozwolonych:
a) na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego tylko pod warunkiem, że
powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w sposób
umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w
szczególności ścieki takie nie mogą być doprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub
do ziemi,
b) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych i
specjalnie oznaczonych.
3) Dokonywanie napraw pojazdów samochodowych w specjalistycznych warsztatach. Dopuszcza
się dokonywanie awaryjnych napraw związanych z bieżącą eksploatacją pojazdu w obrębie
nieruchomości.

ROZDZIAŁ III
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki
rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym

§ 3.
1. Właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażenia nieruchomości w dostateczną ilość
pojemników służących do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych, które powinny być
utrzymane w należytym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Pojemniki powinny
zapewnić gwarancję bezpieczeństwa dla obsługi podczas ich opróżniania i dla osób gromadzących
odpady, gwarancję długotrwałego użytkowania oraz dopasowania do urządzeń załadowczych
pojazdów,
2. Dopuszcza się pojemniki plastikowe lub metalowe do zbierania odpadów komunalnych
o pojemności:
 60 l,
 110 l,
 120 l,
 240 l,
 1100 l,
 kosze uliczne od 35 l do 60 l.

3. Do zbierania odpadów komunalnych w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej na terenach
wiejskich dopuszcza się stosowanie worków o pojemności 120 l.
4. Liczba pojemników służących do zbierania odpadów i częstotliwość odbierania odpadów
z nieruchomości powinna zapewnić nie przepełnienie (nie przeciążenie) pojemników.
5. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy ustawiać w granicach nieruchomości, w
miejscu wydzielonym, zabezpieczonym przed zbieraniem się wody i błota.
6. Właściciel nieruchomości zapewnia przedsiębiorcy odbierającemu odpady swobodny dostęp do
urządzeń służących do zbierania odpadów komunalnych.
7. Na pojemnikach do zbierania odpadów, ustawionych na nieruchomościach powinna być
umieszczona w sposób trwały czytelna informacja zawierająca dane identyfikujące właściciela
pojemnika.
8. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady
komunalne, to jest prowadzący działalność gospodarczą, kierujący instytucjami oświaty, zdrowia,
zarządzający ogródkami działkowymi, posiadający domy letniskowe zobowiązani są dostosować
ilość i pojemność pojemników do swych indywidualnych potrzeb.
9. Przyjmuje się średnie wskaźniki wytwarzania odpadów komunalnych dla różnych obiektów
użyteczności publicznej uwzględniając następujące normatywy dostosowane do miesięcznego
cyklu odbioru na terenach wsi i tygodniowego cyklu na obszarze miasta Pieniężno, w wysokości:
a) dla szkół wszelkiego typu – nie mniej niż 3 l na każdego ucznia i pracownika,
b) dla żłobków i przedszkoli – nie mniej niż 3 l na każde dziecko i pracownika,
c) dla lokali handlowych – 50 l na każde 10 m2 pow. całkowitej, jednak co najmniej jeden
pojemnik o pojemności 60 l, 110 l lub120 l na każdy punkt,
d) dla lokali gastronomicznych – 20 l tygodniowo proporcjonalnie na każde 10m2 powierzchni
całkowitej lokalu, w okresie ich funkcjonowania, dotyczy to także miejsc w tzw. ogródkach
zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l lub
120 l,
e) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l
lub 120 l,
f) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń
biurowych i socjalnych – pojemnik o pojemności 120 l na każdych 10 pracowników, jednak co
najmniej jeden pojemnik 110 l lub 120 l na każdy zakład,
g) dla domów opieki, internatów, pensjonatów itp. 20 l na jedno łóżko,
h) dla ogródków działkowych 60 l na każdą działkę w okresie sezonu tj. od 1 marca do 31
października każdego roku i 5 litrów poza tym okresem,
i) dla domków letniskowych i działek o charakterze rekreacyjno-letniskowym w okresie ich
użytkowania nie mniej niż jeden pojemnik 110 l,
j) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest
również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika 110l lub 120 l na
odpady dostępnego dla klientów.
10. W przypadku znacznego ograniczenia ilości odpadów niesegregowanych dopuszcza się
zmniejszenie dotychczasowej ilości pojemników na odpady niesegregowane.

ROZDZIAŁ IV
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 4.

1. Odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych, od właścicieli nieruchomości odbywać się
będzie z częstotliwością:
1) Miasto Pieniężno (oraz kol. Cieszęta, Kolonia 19, kol. Żugienie, Pieniężno Drugie, Pieniężno
Pierwsze):
a) z obszarów zabudowy jednorodzinnej oraz zagrodowej - raz na dwa tygodnie,
b) z obszarów zabudowy wielorodzinnej, nieruchomości niezamieszkałych (usługi, budynki
użyteczności publicznej, cmentarze, itp.) -1 raz w tygodniu; przy czym:
- teren cmentarzy w m. Pieniężno (w okresie od 15 października do 15 listopada) – co najmniej 3
razy w tygodniu nie dopuszczając do przepełnienia pojemników.
2) tereny wiejskie - 1 raz w miesiącu, przy czym:
- teren cmentarzy w m. Pluty, Lechowo, Radziejewo, Łajsy (w okresie od 15 października do 15
listopada) – co najmniej 2 razy w tygodniu nie dopuszczając do przepełnienia pojemników.
3) nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości
wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku –
2 razy w miesiącu w sezonie letnim.
4) Dopuszcza się zwiększenie częstotliwości odbierania zmieszanych odpadów komunalnych ze
względów sanitarnych, zwłaszcza w okresie letnim.
2. Odbieranie odpadów komunalnych z pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki
papieru, szkła, tworzyw sztucznych rozmieszczonych w tzw. „gniazdach”, odbywać się będzie z
częstotliwością:
1) papier – raz na dwa tygodnie,
2) szkło – 1 raz w miesiącu,
3) tworzywa sztuczne – 1 raz w tygodniu,
4) meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt RTV i AGD – raz na kwartał.
3. Odbieranie odpadów komunalnych z pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki
popiołu, odbywać się będzie z częstotliwością:
- co najmniej 1 raz z w tygodniu nie dopuszczając do przepełnienia pojemników, w okresie od 1
września do 30 kwietnia,
- 1 raz na dwa tygodnie w okresie od 1 maja do 31 sierpnia lub w zależności od potrzeb nie
dopuszczając do przepełnienia pojemników.
4. Odbieranie odpadów komunalnych z pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki
odpadów zielonych odbywać się będzie z częstotliwością - 2 razy w tygodniu, w okresie od 1 marca
do 30 listopada, nie dopuszczając do przepełnienia pojemników oraz do zagniwania odpadów.
5. Odbieranie odpadów komunalnych z pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki
przeterminowanych leków odbywać się będzie z częstotliwością – raz na kwartał.
6. Odbieranie odpadów komunalnych z kontenera na odpady niebezpieczne odbywać się będzie z
częstotliwością - co najmniej raz na pół roku lub w zależności od potrzeb, nie dopuszczając do
przepełnienia pojemników.

7. Odbieranie odpadów komunalnych z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
odbywać się będzie na bieżąco w zależności od potrzeb, nie dopuszczając do przepełnienia
pojemników.
8. Częstotliwość opróżniania koszy ulicznych ustawionych na terenach przeznaczonych do użytku
publicznego, a w szczególności chodnikach, parkach, placach, przystankach i zieleńcach odbywać
się będzie z częstotliwością:
- na terenie miasta - dwa razy w tygodniu, a w sezonie letnim 3 razy w tygodniu, nie dopuszczając
do przepełnienia koszy.
- na terenie wiejskim - dwa razy w miesiącu, nie dopuszczając do przepełnienia koszy.
§ 5.
1.Częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni
ścieków:
1) właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróżniać
je z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia bądź wylewania na
powierzchnię terenu.
2) Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych
wynika z ich instrukcji eksploatacji.

ROZDZIAŁ V
Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 6.
W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w województwie przyjęto następujące cele:
1. Zapewnienie objęcia wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów.
2. Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na
składowiska, tak, aby w 2020 roku nie było składowanych więcej niż 35% masy odpadów
wytworzonych w 1995 roku.
3. Przygotowanie do ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów odpadowych,
przynajmniej takich jak papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło z gospodarstw domowych i w
miarę możliwości odpadów innego pochodzenia podobnych do odpadów z gospodarstw
domowych na poziomie minimum 50% masy do 2020 roku.
4. Zamkniecie wszystkich składowisk, które nie spełniają standardów Unii Europejskiej oraz
rekultywacja składowisk zamkniętych.
5. Rozwój selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów
komunalnych, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, wielkogabarytowych oraz odpadów z
budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych.

ROZDZIAŁ VI
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych
do wspólnego użytku
§ 7.
1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi.
2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń
pozostawionych przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz innych terenach przeznaczonych
do wspólnego użytku.

ROZDZIAŁ VII
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w
poszczególnych nieruchomościach
§ 8.
1. Miasto Pieniężno dzieli się na dwie strefy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego
regulaminu, tj. na:
a) strefę miejską,
b) strefę peryferyjną.
2. Zakazuje się chowu, hodowli i przetrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach strefy
miejskiej.
3. Zezwala się na utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach strefy peryferyjnej w
zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej pod warunkiem spełnienia wymogów:
 sanitarno- epidemiologicznych,
 przeprowadzania deratyzacji pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt,
dwa razy do roku tj. wiosną i jesienią.

ROZDZIAŁ VIII
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia
§ 9.
1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary:
a) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej,

b) nieruchomości zabudowane obiektami użyteczności publicznej oraz obiektami lub magazynami
przeznaczonymi do przetwórstwa lub przechowywania produktów rolno-spożywczych.
2. Deratyzację należy przeprowadzić od 15 września do 15 października.

