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82-410 Stary Targ

Uchwała Nr XXIII/l93l20l2
Rady Gminy Stary Targ
z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stary Targ

Na podstawie art. 4 ust. l i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystoŚci
i porządku w gminach (tj. Dz. U. z20I2r.poz.391) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, arl.40 ust. 1,
art. 4| ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca l990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z2001r. Nr 142, poz. 159| ze zmianami) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Malborku, Rada Gminy Stary Targ uchwala, co następuje:

s1.
' Uchwala się regulamin utrzymania czystości i porządku ,na terenie Gminy Stary Targ

stanowiący zał'ącznlk do niniejszej uchwały.

$2.
Traci moc uchwała Rady Gminy Stary Targ nr XXXIl295l2006 z dnia 3 kwietnia 2006 roku
w sprawie szczegoł.ovtych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stary
Targ.

$3.
Wykonanie uchwały powierza się Wojtowi Gminy Stary Targ.

$4.
Uchwała wchodzi w Życie po upływie l4 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Wojewodztwa Pomorskiego.

Przęw azący
Rady Gm1 tary Targ

Ktzysz apik. i-slf)



ZatączIlik do Uchwaty
Nr  XXI I I /193120 t2
Rady Gminy Stary Targ
z dnia 28 grudnia f0 l2 r .

RBGULAMIN UTRZYMANIA CZYSToŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE GMINY STARY TARG

l. Regulamin okreśIa
Stary Targ dotyczące:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

$1.
szczegoł'owe zasady utrzyman\a czystości i porządku na terenie Gminy

l) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządkur na terenie nieruchomoŚcl

obejmujących:
a) prówaózenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadÓw- 

komunalnych' w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych

lekow i chemikaliow, zuŻylych baterii i akumulatorów, zuŻyl,ego sprzętu elektrycznego

i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabary'towych, odpadów

budowlanych i rozbiórkowych orazzuŻytych opon, atakŻe odpadow zielonych,

b) uprzątanió błota' śniegu, lodu i innych zanieczyszczenzczęści nieruchomości słuzących

do uiytku publicznego.
c) myció i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami

naprawczymi;
2) rodzaju i minimalnej pojemnoŚci pojemnlkow przeznaczonych do zbierania odpadów

komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków

rozmreszczania tych pojemnikow i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym,

porządkowym i technic Zny m;
:; częstótliwoŚci i sposobu pozbywania się odpadów komunalrrych i nieczystości ciekłych

z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do uzytku publicznego;

4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

5i obowiązkow osob utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed

zagrozóniem lub uciązliwością dla ludzi oraz przed Zan|ęczyszczeniem terenów

ptzęZnaczonych do wspólnego uŻytku ;
6) wymagań utrzymywaila zwierząt gospodarskich rra terenach wyłączonych z produkcji
. 

roiniciej, w tym takŻe zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w

poszczególnych nieruchomościach;
7) v,,yznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów j"j

przeprowadzania. 
Rozdział 2.

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

s2.
1' Właściciele nieruchomoŚci obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania, a

odbierający odpady do odbierania następujących rodzajów odpadow:

l) papieru i tektury,
2) szkła,
3) tworzywa sztucznego,



4) metali,
5) odpadów ulegających biodegradacji, w tym zielonych
6) przeterminowanychleków,
]) chemikaliów,
8) zuŻyĄych baterii i akurnulatorow innych rrii przenrysłowe i samochodowe,
9) zuŻytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
i0) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
11) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
12) zuifiych opon,

2. odpady, o których mowa w ust. 1, właściciele nieruchomości obowiązani są zbierać i
gromadzió z chwilą ich powstania, uprzednio poddając je segregacji.

s3.
1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do ntezwłocznego uprzątnięcia błota, śniegu,

lodu i innych zanieczyszczęn z chodnikow połozonych wzdłuŻ nięruchomości, przy azym
za taki chodnik uznaje się wydzieloną częśó drogi publicznej słuzącą dla ruchu pieszych
położoną bezpo średn io przy granicy nieruchomo ści.

2. IJprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń polega na usunięciu ich w

miejsca niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdow, umozliwiając ich zebranie
przez gminę'

s4.
l. Mycie pojazdów samochodov\rych poza myjniami moze odbywaÓ się wyłącznie pod

warunkiem:
1) uŻycia środkow ulegających biodegradacji lub czystej wody bez detergentów,
2) mycie pojazdów na wtasnej posesji moze.byc dokonywane wyłącznie w części

obejmującej nadwozie poj azdu.
2. Naprawa pojazdów samochodowych pozawarsztatami samochodovvymi moze odbywać

się wyłącznie pod warunkiem:
1) nie powodowania uciążliwości dla właŚcicieli sąsiednich nieruchomości oraz

negatywnego oddziaływania na środowisko,
2) gromadzenia powstających odpadow w pojemnikach do tego ptzeznaczonych
3) zabezpieczenia przed przedostawaniem się ptynów samochodowych do Środowiska'

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów

komunalnych na terenie nieruchomości, na drogach publicznych oraz warunki

rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym

$s.
Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadow

komunalnych na terenie nieruchomości oraz w miejscach publicznych:
1) pojemniki na odpady o pojemności 80 l
2) pojemniki na odpady o pojemności 110 I
3) pojemniki na odpady o pojemności l20 l;
4) pojemniki na odpady o pojemności 240 I;
5) pojemniki na odpady o pojemności l100 l;
6) pojemniki na odpady o pojemności 2500 l;
zj poj"."niki (KP 5, KP 7..Ki l0) o pojernności od 5 nr3do 10 nr3;

8) kosze uliczne o pojemności od 35 do 70 l;



9) pojemniki o pojemności od l10 l do 3000 l lub worki foliowe o pojemności od 60 l do
120 I odpowiednio oznaczone w stosunku do kazdego rodzaju odpadu zbieranego
selektywni e Z przęznaczeniem na:

a) papier i tekturę,
b) tworzywa sztuQzne, metal, odpady wielomateriałowe,
c) szkło'
d) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone.

$6.
l. Ustala się minimalną pojemnośc pojemnika przezllaczonego do zbierania na terenie

nieruchomości niesegregowanych (zmieszarlych) odpadów komunalnych dla właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, jeże|i
z taktego poj emnika korzysta :
1) do 2 osób w rozmtarze 80|
2) od 2 do 4 osób - w rozmiarze 1 10 l lub 120 l,
3) powyiej 4 osob - w rozmiarze 240 I.

2. Dopuszcza się - przy zachowaniu rninimalnej pojemności _ stosowanie do gromadzenia
niesegregowanych (zmieszarrych) odpadów komunalnych innych poj emników, niz zostały
określone w ust. l.

$7 .
1. Ustala się dla właścicieli nieruclromości wielolokalowych nrir'rimalną pojemność

pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie rrieruchonrości niesegregowanych
(zmieszanych) odpadow komunalnych' jeŻeIi z lego pojemnika korzysta:
l) do 25 osób _ w tozmlarze 1l00 l,
2) powyŻej 25 osob do 45 osób _ w rczmiarze 2 x | 100 .,
3) powyżej 45 osób _ w rozmiarzę 3 x 1l00 l'

2. Dopuszcza się stosowanie innych pojemników do gromadzenia niesegregowanych
(zmleszanych) odpadow komunalnych, niŻ zostaty określone w ust. L przy zachowaniu
minimalnej pojemności określonej w tym ustępie.

$8.
1. Zgodnie zart.5 ust. 1pkt 1 Ustawy zdnia l3 września1996 roku o utrzymaniu czystości i

porządku w gminach, właściciel nieruchomości jest zobowiązany wyposażyÓ
nieruchomość w pojemnik stuzący do zbierania odpadów komunalnych.

2. Pojemniki, o których mowa w rozdzia\e 3. na|eŻy unrieszczać na terenie nieruchomości,
z ktorej zbierane są odpady, w granicach nierucl'romości lub bezpośrednio przy ogrodzeniu
w miejscu specjalnie do tego przeznaczonym posiadającym równą i urtwardzoną
nawierzchnię'

3. Pojemniki na|eŻy ustawiac tak' aby nie powodowac uciązliwości i utrudnień dla
mieszkańców sąsiednich nieruchomości i osob trzecich.

4. Pojemniki powirury być utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym.
5. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach przeznaczonych na zmieszane odpady

komunalne Śniegu, lodu oraz gorącego popiołu.
6. Właściciele nieruchonrości, na ktÓrych znajdują się tereny lub obiekty słuzące do uzytku

publicznego mają obowiązek ustawienia na tych terenach lub w tych obiektach
pojemników na odpady i ich opróznianie co najmniej raz na dwa tygodnie.



Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekĘch

z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku pub|icznego

$e.
l. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych

z terenu nieruchomości w sposÓb systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości
i porządku na nieruchomości.

2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbvwa sie
poprzez ich umieszczenie w odpowiednich pojerrrnikach i workach, a następnie oóebranie
tch pr zez przed s i ę b i o rc ę o d b i eraj ąc e g o o dp ad y.

3. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostęprrić pojenrniki przeznaczone do
zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania tycir bapaoow, w szczegolności
poprzez ich wystawienie, w miejsce umozliwiające swobodny do ńich ao.1azd.

4. Właścicielę nieruchomości obowiązani są do pozbywania się ni.,"g,.gowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu nieruchomości co najmniej- ,o], nu ó*u
tygodnie.

5. Ustala się minimalną częstotliwość zbiórki zgromadzonego papieru, tektury, szkła,
tworzywa sztucznego, metalu i odpadów wielomateriałowych co najmniej raz na miesiąc.

6. Ustala się minimalną częstotliwośc odbioru odpadów. ziólonych co najmniej raz na dwa
tygodnie.

7. ZuŻyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie odbierany wterminach wyznaczonych
przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, przy czym ustala się ózęstotliwość
zbiórki tej frakcji odpadów co najmniej dwarazy w roku.

8. odpady wielkogabarytowe powinny być odbierane w terminach Wznaczonych przez
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, przy czym ustala się częstotliwość
zbiórki tej frakcji odpadów co rrajmniej dwa razy * .óku.

1' Właścicięle nieruchomości na których$,1uloi..,t.u1ą mieszkańcy obowiązani są do
pozbywania się z terenu nieruchomości selektywnie zebruny"h odpadów w sposób
obejmujący:
l ) gromadzenie i przekazanie odpadów z papieru w jednym pojemniku lub worku;
2) gromadzenie i przekazanie odpadow z tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań

wielomateriałowych w jedrrym pojemniku lub worku;
3) gromadzenie i przekazanie odpadów szkła białego i kolorowego w jednym pojemniku

lub worku;
4) wystawienie odpadow wielkogabarytowych przed posesję do la.awęŻnika lub przy

pergolach śmietnikowych w terminach podarrych w powszechnie udostępnionym
harmonogramie' a poza harmonogramem do pr-rnktu selektywnego zbierania ódpaaow
komunalnych;

5) gromadzenie i przekazanie odpadów z remontów zbieranych w osobnych kontenerach
lub workach przeznaczonych do tego rodzaju odpadów firmie wpisanej do rejestru
działalności regulowanej ;

6) przekazanie odpadów niebezptecznych do punktów ich zbiórki lub rozmieszczonYch
na terenie gminy pojemnikow, w tym:
a) przeterminowane leki, do pojemników ustawionych w aptekach,
b) zuŻyte baterie, do pojemników ustawionyclr w budynkach uŻyteczności publicznej,
c) pozostałe odpady niebezpieczne' tj. opakowania po farbach, kleje. rozpuszczalniki,

środki ochrony roślin, aerozole, środki czyszczące' wywabiacże plam, Środki do



2.

konserwacji drewna oraz opakowania po tych substancjach, sprzęt elektroniczny i
elektryczny, atakŻe lampy fluorescencyjne i akumulatory, do punktu selektywnego
zbier ania o dpadó w ko munalnych

7) przekazanie odpadow ZuŻ>Ąęgo sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego
z gospodarstw domowych:
a) do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
b) podmiotom zbieraj ącym zuŻyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

8) poddanie odpadów zielonych kompostowaniu na terenie nieruchomości, na której
powstały, przy czym nie moze to powodować uciązliwości dla uzytkownikow
sąsiednich nieruchomoŚci

Wystawianie workÓw z odpadami komunalnymi w nriejsca' z ktoryclr zostaną odebrane
przez przedsiębiorcę odbierającego odpady, następuje co najwyzej na jeden dzień przed
terminem odbioru określonym w harmonogramie'

s 11.
Właściciele nieruchomości, na ktorych nie zamieszkują rnieszkańcy, a powstają odpady
komunalne są zobowiązani do zawarcia indywidualnej umowy z przedsiębiorstwem
wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadow
komunalnych z terenu gminy Stary Targ.

$ 12.
Właściciele nieruchomoŚci obowią7ani 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 terenie nieruchomości.
Pojemnośó zbiornika bezodpływowego powinna być dostosowana do potrzeb osób
zamieszkujących na terenie nieruchomości i ilości wytwarzanych nieczystości ciekłych.
WłaŚcicięle nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych

z terenu nięruchomoŚci co najmniej razna kwartał.
W ce|u wykonania obowiązku' o którym mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości jest

zobowięany do zawarcia umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie Wójta Gminy

Stary Targ na opróznianie zbiorników bezodptywowych, a w przypadku kontroli do

okazania takiej umowy oraz dowodow uiszczenia opłaty za te usługi.
Zakazuje się samodzielnego oprózniania zbiorników bezodpływowych przez właŚcicieli

nieruchomości.
Rozdzial5.

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

$13.
Właściciele nieruchomości zobowiązani są podejmowaĆ dziat'ania zmterzające do

zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadow w szczegolności poprzez:
1) unikanie uzywania produktów nie nadających się do recyklingubądż' kompostowania,

2) kupowanie produktów w opakowaniach zwrotnych,
3) wielokrotne uzywanie produktow i opakowari' a w szczegolności unikanie produktów

jednorazowego uzYtku,
4) zgniatanie plastikowych butelek, opakowań wielomateriałowych oraz tekturowych

przedwrzuceniem ich do pojemnikow przeznaczonych do segregacji,
5) óddawanie nienoszonych ubrań organizacjom charytatywnym lub wrzucać je do

pojemnikow naodzieŻ,

1.

1 .

t .

2 .

3.

4 .

5.



6) uzywanie toreb wielokrotnego uzytku ' w szczególności płóciennych, do codziennych
zakupów'

7) ponowne wykorzystanię i wydłuzanie okresu uzywalności przedmiotów.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących rwierzęta domowe, mające na celu ochronę
przed zagroż,eniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem

terenów przezn^czonych do wspólnego użytku

s 14.
1. Właścicielę lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do sprawowania

właściwej opieki nad tymi zwl.erzętami, w tym w szczegoIności nie pozostawiania ich bez
dozoru, jeŻe|i zwrcrzę nie znajdtrje się w pomieszczerriu zamkniętym lub na terenie
ogrodzonym w sposób uniemoiliwiający samodzielne wydostarrie się z niego.

2. Właściciele lub opiekunowte zwierząt domowych są zobowiązani do utrzymania tych
zwterząt w sposób nie stwarzający uciązliwości (hałas, odory) dla osob znajdujących się w
sąsiednich lokalach lub nieruchomościach.

3' Właściciel nieruchomości ma obowiązek oznakowania tabliczką ostrzegawcząbramy lub
fuńki wejściowej na teren ogrodzonej posesji na której utrzymywane jest zwierzę mogące
stanowiĆ zagroiente dla zdrowialub zycia ludzi.

4. Na terenach uzytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy' natomiast
psy nalezące do rasy psów niebezpiecznych mogą być wyprowadzane tylko na smyczy i w
kagańcu.

5. Zabronione jest:
l) wpuszczanie psÓw i kotów do piaskownic i na place zabaw dla dzieci,
2) wprowadzante psów do sklepów, zakt'adow produkcji spozywczej, zakł.adow

usługowych, lokali gastronomicznych, aptek, szpitali' obiektów uŻyĄeczności publicznej
oraz innych obiektow, ktorych administracje wprowadziły terr zakaz (z wy.;ątkiem psów
przewodników osób niewidomych).

6' osoby utrzymujące zwterzęta domowe zobowiązane Są do usuwania zanieczyszczen
spowodowanych przez te zwterzęta w miejscach publicznych przy czym zan|eczyszczęnia
winny być wyrzucane do pojemników na odpady zmjeszane.

Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich

na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

$ ls .
l. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej wprowadza się catkowtty zakaz chowu i

trzymania zwierząt gospodarskich, z wyjątkiem drobiu i królikÓw.
2. Utrzymujący Zw|erzęta gospodarskię jest zobowląZany|

l) nie powodować wobec osÓb trzecich uciązliwości , w szczegolności hałasu, odorow,
2) zabezpieczyc nieruchomośc przed mozliwością opuszczenia jęj przez zwierzęta

gospodarskie,
3) usuwac odchody zwietzęce, resztki karmy lub ściółki pozostawione na ulicach, placach

i innych miejscach publicznych.



- t

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

s 16.
1. obowią.zkowej deratyzacji podlega cały obszar Gminy Stary Targ.
2. Derutyzacja na terenie nieruchomości powinna byÓ dokonywana dwukrotnie w każdym

.roku w terminash od 15 kwietnia do 15. maja i od 15 pużdziemika do 15 listopada oraz
kaŻdorazowo w przypadku wystąpienia populacjt gtyzoni na terenie nieruchomości.


