
UCHWAŁA NR XL/381/2014
RADY GMINY STEGNA

z dnia 13 lutego 2014 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stegna

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( 
t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594, ze zm.) w związku z art. 4 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.), po zasięgnięciu opinii 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Gminy Stegna uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stegna.

2. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stegna stanowi załącznik do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXX/275/2013 Rady Gminy Stegna z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie 
uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stegna.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stegna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego.

 

 Przewodnicząca Rady

Dorota Chojna

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 4 marca 2014 r.

Poz. 977



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/381/2014

Rady Gminy Stegna

z dnia 13 lutego 2014 r.

REGULAMIN
UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

NA TERENIE GMINY STEGNA

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Stosownie do treści art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, ze zm.) niniejszy Regulamin utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Stegna, zwany dalej „Regulaminem” określa szczegółowe zasady utrzymania czystości 
i porządku na terenie gminy Stegna, dotyczące:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, 
tworzyw, szkła;

b) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, a także odpadów zielonych z ogrodów 
i parków;

c) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania powstających w gospodarstwach domowych: 
przeterminowanych leków i chemikaliów (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itd.), zużytych baterii 
i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów 
wielkogabarytowych, odpadów budowlano-remontowychi rozbiórkowych, zużytych opon, tekstyliów, 
popiołów oraz powstającychw rodzinnych gospodarstwach rolnych opakowań po środkach ochrony 
roślin;

d) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku 
publicznego;

e) 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 obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.
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§ 2. 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zmianami);

2) urządzeniach przeznaczonych do gromadzenia odpadów na nieruchomości – należy przez to rozumieć 
pojemniki, kontenery i worki na odpady niesegregowane i popiół oraz worki i pojemniki na odpady 
posegregowane;

3) Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018 (dalej: PGOWP 2018) – należy 
przez to rozumieć dokument przyjęty uchwałą Nr 415/XX/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 
25 czerwca 2012r.;

4) punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) – należy przez to rozumieć, 
zlokalizowany na terenie gminy specjalnie w tym celu przygotowany i wyposażony punkt selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych, w skład, którego wchodzą punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych i punkt 
zbiórki odpadów problematycznych, obiekt czynny w określonych dniach i godzinach, w których 
mieszkańcy mogą przekazywać podmiotowi uprawnionemu, wyselekcjonowane odpady;

5) harmonogramie – należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie 
Gminy Stegna, uwzględniający zapisy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Stegna dotyczące minimalnej częstotliwości odbioru odpadów;

6) przedsiębiorcach – należy przez to rozumieć podmioty realizujące zadania w zakresie odbioru odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości wpisanych do rejestru działalności regulowanej prowadzonego 
przez Wójta Gminy Stegna oraz prowadzący działalność w zakresie wymienionym w art. 7 ust. 1 pkt 
2 ustawy, na którą konieczne jest uzyskanie zezwolenia;

7) Sezonie letnim – należy przez to rozumieć okres od 01 czerwca do 15 września;

8) Okresie posezonowym – należy przez to rozumieć okres od 16 września do 31 maja;

9) Okres grzewczy – należy przez to rozumieć okres od 1 października do 30 kwietnia.

Rozdział 2.
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI

§ 3. 

1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości 
poprzez:

1) utrzymywanie w czystości miejsca przeznaczonego na lokalizację urządzeń służących do zbierania 
odpadów komunalnych i jego najbliższego otoczenia;

2) przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych przedsiębiorcy w terminach 
wyznaczonych harmonogramem dostarczanym właścicielom nieruchomości;

3) zagwarantowanie bezkolizyjnego dojazdu do wyznaczonego punktu zbierania odpadów.

2. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie na własnej 
nieruchomości lub za zgodą właściciela nieruchomości, przy użyciu środków ulegających biodegradacji lub 
czystej wody bez detergentów. Mycie pojazdów może być dokonywane wyłącznie w części obejmującej 
nadwozie pojazdu.

3. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi może odbywać się wyłącznie na 
własnej nieruchomości lub za zgodą właściciela nieruchomości, pod następującymi warunkami:

a) niepowodowania uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości oraz negatywnego oddziaływania na 
środowisko, w tym emisji hałasu lub spalin,

b) gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych,
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c) zabezpieczenia przed przedostawaniem się płynów samochodowych do środowiska.

§ 4. 

Nieruchomości zabudowane budynkami, w których ogrzewanie pomieszczeń odbywa się poprzez spalanie 
węgla, drewna i innych stałych materiałów energetycznych powinny być zabezpieczone przez Właścicieli tych 
nieruchomości w pojemniki metalowe lub inne przystosowane do zbierania popiołu i żużlu.

§ 5. 

1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń 
z części jego nieruchomości służących do użytku publicznego poprzez:

a) uprzątnięcie mechaniczne lub ręczne,

b) usunięcie za pomocą środków chemicznych, jeżeli środki te zostały do tego celu prawnie dopuszczone.

2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uprzątnięcia z części nieruchomości służących do użytku 
publicznego piasku i innych środków stanowiących pozostałości po zabiegach związanych z zimowym 
utrzymaniem.

3. Jeżeli na nieruchomości, o której mowa w ust. 1 wyznaczone jest przejście dla pieszych, przejście to 
należy oczyszczać na całej szerokości.

4. Dopuszcza się pozostawienie śniegu lub lodu w pryzmach przy przejściach dla pieszych pod warunkiem, 
że nie utrudni to ruchu pieszego oraz kołowego.

5. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uprzątnięcia zanieczyszczeń określonych w ust. 1 w 
sposób niezanieczyszczający dróg publicznych, a w przypadku usuwania śniegu lub lodu z użyciem środków 
chemicznych określonych w ust. 1 pkt b, w sposób uniemożliwiający przedostanie się tych środków do układu 
korzeniowego roślin.

Rozdział 3.
ZASADY OGÓLNE

W ZAKRESIE PROWADZENIA SELEKTYWNEGO ZBIERANIA I ODBIERANIA ODPADÓW

§ 6. 

1. Właściciele posesji zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez wyposażenie nieruchomości 
w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim 
stanie. Worki do prowadzenia selektywnej zbiórki ma obowiązek dostarczyć właścicielom nieruchomości 
przedsiębiorca.

2. Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych odbywa się

w następujących czterech następujących frakcjach:

1) I Frakcja: papier (w tym opakowania z papieru i tektury, gazety, czasopisma itp.),

2) II Frakcja: tworzywa (w tym: metal, plastik i opakowania wielomateriałowe)

3) III Frakcja: szkło (w tym butelki, słoiki, opakowania szklane),

4) IV Frakcja: odpady biodegradowalne (odpady zielone).

3. Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w tym odpadów 
opakowaniowych ulegających biodegradacji, a także odpadów zielonych z ogrodów i parków jest obowiązkowe 
we wszystkich rodzajach zabudowy, z tym, że w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej właściciele 
nieruchomości mogą korzystać z przydomowego kompostownika pod warunkiem, że jego wielkość pozwala na 
co najmniej dwuletni okres przetrzymania w nim kompostowanego materiału przekładanego warstwą gleby 
i dojrzałego kompostu; pozostali właściciele nieruchomości przekazują przedsiębiorcy odpady ulegające 
biodegradacji w workach koloru fioletowego.

4. Odpady ulegające biodegradacji pochodzące z przyciętych lub ściętych krzewów i drzew nie mogą być 
kompostowane w przydomowym kompostowniku, należy je dostarczyć bezpośrednio do PSZOK.
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5. Przeznaczone do selektywnego zebrania opakowania po żywności i inne, które uległy zabrudzeniu, 
należy przed złożeniem do worka; opróżnić z resztek żywności.

6. Z odpadów opakowaniowych należy odkręcić zakrętki i zgnieść. Można je ponownie nakręcić po 
zgnieceniu, tak by zachowały zmniejszoną objętość.

7. Selektywnie zbierane odpady gromadzone z nieruchomości opisanych w § 15 ust. 1 Regulaminu 
powinny być przekazywane w workach odpowiednio oznaczonych kolorami i nazwą frakcji, lub wrzucane 
luzem bezpośrednio do pojemników lub kontenerów o pojemności zapewniającej prawidłowe gromadzenie 
powstałych odpadów przy uwzględnieniu częstotliwości ich odbioru ustalonej w harmonogramie wywozu.

8. Odpady zebrane selektywnie odbierane są przez przedsiębiorcę z miejsc wcześniej uzgodnionych 
z przedsiębiorcą zgodnie z dostarczonym harmonogramem.

9. Prowadzenie selektywnego zbierania przeterminowanych leków i chemikaliów (farby, rozpuszczalniki, 
oleje odpadowe, itd.), zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych, zużytych 
opon, tekstyliów oraz powstających w rodzinnych gospodarstwach rolnych opakowań po środkach ochrony 
roślin obowiązkowe jest we wszystkich rodzajach zabudowy.

10. Wymienione w ust. 9 odpady można dostarczyć bezpośrednio do PSZOK.

11. Odpady niebezpieczne z grupy wymienionych w ust. 9 należy gromadzić, a także dostarczyć do 
PSZOK, w taki sposób aby uniemożliwić lub ograniczyć dostęp osób trzecich.

12. Odpady wielkogabarytowe, pochodzące z nieruchomości właściciel dostarcza do PSZOK.

13. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a na terenie, których powstają 
odpady budowlano-rozbiórkowe, odpady wielkogabarytowe, opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
zobowiązani są do ich selektywnego zbierania i dostarczania do PSZOK lub do przekazania przedsiębiorcy 
z którymi mają zawarte indywidualne umowy.

§ 7. 

1. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki papieru nie wolno wrzucać:

a) kalki technicznej, tapet;

b) zabrudzonego, tłustego, lakierowanego lub foliowanego papieru (np. opakowań po maśle, jajkach, a także 
folderów reklamowych),

c) kartonów po napojach i mleku (typu „tetrapak”),

d) pieluch jednorazowych, podpasek, artykułów i papierów higienicznych (np. chusteczek).

2. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki szkła nie wolno wrzucać:

a) ceramiki (porcelana, naczynia typu acro, talerze, doniczki);

b) luster;

c) szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości;

d) szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone),

e) szyb samochodowych,

f) sprzętu AGD,

g) żarówek i lamp;

3. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki tworzyw nie można wrzucać:

a) tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii;

b) opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach;

c) opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych;

d) sprzętu AGD;
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e) metali łączonych z innymi materiałami, np. gumą.

4. Do pojemników i worków na odpady zmieszane oraz pojemników i worków przeznaczonych do 
selektywnej zbiórki nie można wrzucać śniegu i lodu.

5. Zabrania się wrzucania do koszy ulicznych oraz pojemników innych właścicieli nieruchomości odpadów 
komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, sklepów, punktów gastronomicznych, usługowych 
i innych nieruchomości, na których powstają odpady komunalne.

6. Do przydomowych kompostowników ani worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów 
ulegających biodegradacji nie można wrzucać odpadów innych aniżeli bioodpady.

7. Do metalowych pojemników przeznaczonych na popiół nie można wrzucać gorącego popiołu ani innych 
odpadów niż popiół. Poza sezonem grzewczym popioły należy gromadzić w pojemnikach uniemożliwiających 
pylenie.

8. Zabrania się także:

a) spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych,

b) zakopywania odpadów, wywożenia i wysypywania odpadów stałych w miejscach do tego niewyznaczonych.

c) wypalania traw na terenach zielonych, nieużytkach skarpach, rowach itp.

d) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu punktami zlewnymi.

§ 8. 

Właściciel nieruchomości, na której prowadzona jest działalność handlowa, usługowa, gastronomiczna lub 
inna działalność gospodarcza, zobowiązany jest do:

1) wyposażenia nieruchomości w odpowiednią liczbę pojemników lub kontenerów do gromadzenia odpadów 
oraz w szczególności w okresie sezonu letniego systematycznego ich opróżniania;

2) ustawienia na zewnątrz lokalu lub obiektu wystarczającej liczby koszy na śmieci i ich opróżniania 
z częstotliwością zapobiegającą przepełnieniu.

Rozdział 4.
CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH

I NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ Z TERENÓW 
PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO

§ 9. 

1. Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy następuje w dni 
powszednie według ustalonego harmonogramu i według poziomu zapełnienia pojemników z następującą 
częstotliwością:

1) w zabudowie jednorodzinnej oraz w budynkach jednorodzinnych o funkcji mieszkalnej i funkcji użytkowej 
a także wielorodzinnej (do 4 lokali mieszkalnych):

a) odpady zmieszane (niesegregowane) – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu poza sezonem letnim 
i dwa razy w miesiącu w sezonie letnim;

b) odpady selektywnie zbierane – nie rzadziej niż raz w miesiącu,

c) popioły – odbierane w sezonie grzewczym nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu, a po sezonie grzewczym 
raz w miesiącu w dniach ustalonych w harmonogramie na indywidualne zgłoszenie lub bezpośrednio do 
PSZOK

d) odpady biodegradowalne (zielone) – na indywidualne zgłoszenia lub bezpośrednio do PSZOK

e) odpady niebezpieczne – dostarczone bezpośrednio do PSZOK

f) odpady budowlane posegregowane – odbierane bezpośrednio w PSZOK

g) odpady wielkogabarytowe – dostarczone bezpośrednio w PSZOK.
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2) w zabudowie wielorodzinnej (powyżej 4 lokali mieszkalnych) oraz w budynkach wielorodzinnych 
o funkcji mieszkalnej i funkcji użytkowej:

a) odpady zmieszane (niesegregowane) – nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu poza sezonem letnim i 
cztery razy w miesiącu w sezonie letnim;

b) odpady selektywnie zbierane – nie rzadziej niż raz w miesiącu,

c) popioły – odbierane w sezonie grzewczym nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu, a po sezonie grzewczym 
raz w miesiącu w dniach ustalonych w harmonogramie na indywidualne zgłoszenie lub bezpośrednio do 
PSZOK

d) odpady biodegradowalne (zielone) – na indywidualne zgłoszenia lub bezpośrednio do PSZOK

e) odpady niebezpieczne – dostarczane bezpośrednio do PSZOK

f) odpady budowlane posegregowane – odbierane bezpośrednio w PSZOK

g) odpady wielkogabarytowe – dostarczane bezpośrednio do PSZOK

2. Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy powinien 
odbywać się według poziomu zapełnienia pojemników z następującą częstotliwością:

a) odpady zmieszane (niesegregowane) - nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu

b) odpady selektywnie zbierane – nie rzadziej niż raz w miesiącu

c) popioły – w sezonie grzewczym nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu, a po sezonie grzewczym raz 
w miesiącu lub bezpośrednio do PSZOK.

3. Częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego 
powinna następować według potrzeb, lecz nie rzadziej niż:

a) opróżnianie koszy ulicznych – minimum raz w tygodniu

b) usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy – minimum 6 razy w roku

c) usuwanie odpadów z punktów handlowych i usługowych zlokalizowanych poza budynkiem- codziennie.

§ 10. 

Do zbierania okresowo zwiększonej ilości odpadów komunalnych, oprócz typowych pojemników 
i kontenerów, mogą być używane odpowiednio oznaczone worki z tworzyw sztucznych, udostępniane przez 
przedsiębiorcę świadczącego usługi na wywóz odpadów komunalnych i wcześniejszym uzgodnieniu terminu 
i miejscu ich odbioru.

§ 11. 

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych następuje na zasadach wskazanych w umowie zawartej 
pomiędzy właścicielem nieruchomości a przedsiębiorcą, przy czym nieczystości ciekłe muszą być usuwane 
nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 12. 

W okresie letnim, właściciele nieruchomości, na terenach, których prowadzona jest działalność wiążąca się 
z okresowym przebywaniem osób (wynajem pokojów itp.) zobowiązani są do zwiększenia częstotliwości 
usuwania odpadów lub wyposażenia nieruchomości w dodatkowe pojemniki na odpady.

§ 13. 

1) Właściciele lub zarządzający parkami, drogami znajdującymi się na obszarze zabudowanym oraz 
przystankami komunikacji publicznej zobowiązani są do ustawienia na tych terenach koszy na śmieci i ich 
opróżniania z częstotliwością zapobiegającą przepełnieniu.

2) Odbiór odpadów z urządzeń służących do ich gromadzenia musi odbywać się w sposób systematyczny, 
zapobiegający gniciu odpadów, przepełnianiu pojemników oraz zanieczyszczaniu i zaśmiecaniu terenu 
przyległego, nie rzadziej jednak niż 1 raz w tygodniu.
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Rozdział 5.
RODZAJE I MINIMALNA POJEMNOŚĆ POJEMNIKÓWPRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA 

ODPADÓW KOMUNALNYCHNA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ORAZ NA DROGACH 
PUBLICZNYCH. WARUNKI ROZMIESZCZANIA TYCH POJEMNIKÓWI ICH UTRZYMANIA 

W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZĄDKOWYM I TECHNICZNYM.

§ 14. 

1. Określa się następujące rodzaje urządzeń do zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Stegna:

a) kosze uliczne o pojemności od 35 do 100 l;

b) pojemniki na odpady o pojemności 110 l, 120 l, 240 l, 660 l, 1100 l,

c) worki o pojemności od 60 do 120 l;

d) kontenery.

2. Odpady komunalne należy gromadzić w workach, pojemnikach lub kontenerach

o minimalnej pojemności, uwzględniającej następujące normy miesięczne:

1) dla budynków mieszkalnych - co najmniej 60 litrów na mieszkańca - przy częstotliwości odbioru 
minimum raz w miesiącu, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każde gospodarstwo domowe; 
odpady segregowane można gromadzić w workach o pojemności co najmniej 60l;

2) dla przedszkoli i szkół wszelkiego typu – co najmniej 3 litry na każdego ucznia (dziecko) i pracownika – 
przy częstotliwości odbioru odpadów jeden raz w tygodniu, przy czym na każdej nieruchomości musi być 
co najmniej jeden pojemnik o pojemności minimum 360 litrów lub kilka pojemników o łącznej pojemności 
360 litrów;

3) dla lokali handlowych – 50 litrów na każde 10m2 powierzchni całkowitej lokalu oraz 8 litrów pojemności 
na każdego zatrudnionego, przy częstotliwości odbioru odpadów jeden raz w tygodniu, przy czym dla 
każdego lokalu musi być zlokalizowany co najmniej jeden pojemnik o pojemności minimum 240 litrów;

4) dla punktów handlowych poza lokalem - 40 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden 
pojemnik 120 l na każdy punkt;

5) dla lokali gastronomicznych – 50 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne oraz 8 litrów pojemności na 
każdego zatrudnionego, przy częstotliwości odbioru minimum raz w tygodniu, przy czym dla każdego 
lokalu musi być co najmniej jeden pojemnik o pojemności min. 240 litrów;

6) dla ulicznych punktów szybkiej obsługi (konsumpcji) - na jeden punkt musi przypadać co najmniej jeden 
pojemnik o pojemności minimum 240 litrów lub kilka pojemników o łącznej pojemności 240 litrów, przy 
częstotliwości odbioru odpadów przynajmniej raz w tygodniu;

7) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych 
i socjalnych – przy częstotliwości odbioru odpadów jeden minimum raz w miesiącu - pojemnik 120 l na 
każdych 10 pracowników;

8) dla hoteli, pensjonatów, szpitali, domów opieki, campingów, pól namiotowych lub innych obiektów 
świadczących usługi hotelarskie musi przypadać co najmniej 50 litrów pojemności pojemnika na jedno 
miejsce noclegowe, przy częstotliwości odbioru odpadów minimum raz na tydzień, przy czym na każdej 
nieruchomości musi być zlokalizowany co najmniej jeden pojemnik o pojemności 360 litrów lub kilka 
pojemników o łącznej pojemności 360 litrów;

9) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również 
ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika na odpady;

10) dla pozostałych obiektów i terenów użyteczności publicznej – wielkość pojemników lub kontenerów 
powinna być dostosowana do ilości zbieranych odpadów przy częstotliwości odbioru zgodnie ze złożoną 
deklaracją.

3. Poza sezonem letnim na nieruchomościach świadczących usługi związane z obsługą ruchu 
turystycznego, dopuszcza się stosowanie mniejszej ilości i wielkości pojemników do zbierania odpadów 
komunalnych zmieszanych.
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§ 15. 

1. Ustala się rodzaje urządzeń przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów komunalnych na 
terenie nieruchomości:

1) w zabudowie jednorodzinnej oraz w budynkach jednorodzinnych o funkcji mieszkalnej i funkcji użytkowej 
a także w budynkach wielorodzinnych (do 4 lokali mieszkalnych):

a) w workach do szkła o pojemności do 120 litrów;

b) w workach do tworzyw (plastik, metal i opakowania wielomateriałowe)o pojemności minimum 
120 litrów;

c) w workach do papieru o pojemności minimum 120 litrów (dopuszcza się wystawienie papieru 
w wiązkach związanych sznurkiem);

d) w pojemnikach metalowych dla popiołu o pojemności minimum 110 litrów (w sezonie grzewczym);

2) w zabudowie wielorodzinnej (powyżej 4 lokali mieszkalnych) oraz w budynkach wielorodzinnych 
o funkcji mieszkalnej i użytkowej:

a) w pojemnikach do szkła o pojemności minimum 1100 litrów;

b) w pojemnikach do tworzyw (plastik, metal i opakowania wielomateriałowe) o pojemności minimum 
1100 litrów;

c) w pojemnikach do papieru o pojemności minimum 1100 litrów;

d) w pojemnikach do popiołu o pojemności łącznej minimum 1100 litrów.

3) w nieruchomościach, gdzie nie zamieszkują mieszkańcy, w zależności od wielkości obiektu - w workach 
lub pojemnikach o parametrach opisanych w pkt 1 lub 2 albo w kontenerach o pojemności od 5 m3 do 
10 m3.

2. Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować worki o następujących ujednoliconych 
kolorach:

3. 1) NIEBIESKI z przeznaczeniem na makulaturę (gazety, książki, zapisane kartki, pudełka kartonowe 
i tekturowe, papier szkolny i biurowy) ;

2) ŻÓŁTY z przeznaczeniem na: tworzywa sztuczne (puste butelki po napojach np. typu PET, kosmetykach 
i środkach czystości, torebki, worki), metale ( puszki, aluminium); opakowania wielomateriałowe – (np. 
opakowania papierowo- plastikowe, plastikowo-aluminiowe);

3) ZIELONY z przeznaczeniem na szkło (opakowania szklane kolorowe i bezbarwne, butelki po napojach, 
także alkoholowych, i żywności, opakowania po kosmetykach, słoiki bez zakrętek);

4) FIOLETOWY – z przeznaczeniem na odpady biodegradowalne -odpady komunalne ulegające 
biodegradacji (zielone) lub pozostawione na terenie nieruchomości w KOMPOSTOWNIKU.

§ 16. 

Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach przeznaczonych do 
użytku publicznego:

1) na chodnikach, przystankach komunikacji publicznej, w parkach - kosze uliczne o pojemności od 35 do 
100 l; na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą, a jeśli jej nie ma to w sąsiedztwie 
oznaczenia przystanku;

2) przed sklepami wielkopowierzchniowymi i szkołami – zestawy pojemników przeznaczo-ne do selektywnej 
zbiórki o pojemności od 800 l do 1500 l, oznakowane kolorami takimi jak worki przeznaczone do 
selektywnej zbiórki, opisowo i znakiem graficznym.
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§ 17. 

1. Właściciel nieruchomości nie mający możliwości włączenia jej do systemu kanalizacji sanitarnej, 
zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez pobudowanie i dostosowanie wielkości zbiornika 
bezodpływowego do ilości osób stale lub czasowo przebywających na jej terenie.

2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu 
nieruchomości w sposób systematyczny, niedopuszczający do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia 
nieczystości ciekłych, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

§ 18. 

Ustala się standardy utrzymania pojemników i miejsc zbierania i gromadzenia odpadów przed ich 
odebraniem przez przedsiębiorcę w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym:

1) Pojemnik po jego opróżnieniu nie powinien wydzielać nieprzyjemnych zapachów;

2) Pojemnik nie powinien być uszkodzony lub pozbawiony pokrywy;

3) Pojemniki na odpady powinny być ustawione, na terenie nieruchomości, w miejscu widocznym, trwale 
oznaczonym, na wyrównanej, najlepiej utwardzonej, powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na 
niej wody i błota;

4) Miejsca gromadzenia odpadów należy utrzymywać w stanie czystości poprzez ich zamiatanie i uprzątanie;

5) Właściciel nieruchomości ma obowiązek okresowego dezynfekowania pojemników na odpady, wykonuje 
te usługi podmiot opisany w niniejszym paragrafie.

§ 19. 

1. Właściciel nieruchomości ma obowiązek umieścić pojemniki i worki przeznaczone do zbierania 
odpadów komunalnych w wyznaczonych miejscach do gromadzenia odpadów komunalnych, a więc:

1) na działkach budowlanych należy przewidzieć miejsca na pojemniki służące do czasowego gromadzenia 
odpadów stałych, z uwzględnieniem możliwości ich segregacji. Miejscami, tymi mogą być:

a) zadaszone osłony lub pomieszczenia ze ścianami pełnymi bądź ażurowymi,

b) utwardzone place do ustawiania urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych z zamykanymi 
otworami wrzutowymi.

c) miejsca do gromadzenia odpadów stałych przy budynkach wielorodzinnych powinny być dostępne dla 
osób niepełnosprawnych.

2. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymywanie w czystości miejsca przeznaczonego na lokalizację 
pojemników służących do zbierania odpadów oraz utrzymania tych pojemników w odpowiednim stanie 
sanitarnym, porządkowym i technicznym.

3. W celu ułatwienia odbioru odpadów komunalnych w wyznaczonych w harmonogramie terminach, 
właściciele nieruchomości wystawiają pojemniki i worki wypełnione odpadami na dzień przed odbiorem, 
nie później jednak niż przed godziną 600 w dniu odbioru i umieszczają :

1) w przypadku zabudowy wielorodzinnej w wyznaczonych miejscach umożliwiających ich odbiór;

2) w przypadku zabudowy jednorodzinnej – przy drodze dojazdowej do nieruchomości lub na terenie posesji 
przy bramie wjazdowej.

§ 20. 

Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorniki bezodpływowe muszą być eksploatowane 
zgodnie z ich przeznaczeniem, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 10 – Poz. 977



Rozdział 6.
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE,MAJĄCYCH NA CELU 

OCHRONĘ PRZED ZAGROŻENIEMLUB UCIĄŻLIWOŚCIĄ DLA LUDZI

§ 21. 

Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad tymi 
zwierzętami, zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem 
lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, 
ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.

§ 22. 

1. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy:

a) prowadzenie psa na uwięzi, a psów ras uznanych za agresywne oraz innych psów zagrażających otoczeniu 
dodatkowo w kagańcu,

b) prowadzenie stałego dozoru nad psami i innymi zwierzętami domowymi,

c) zwolnienie psa ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest 
ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający samowolny dostęp osób 
trzecich,

d) oznakowania tabliczką ostrzegawczą bramy lub furtki wejściowej na teren ogrodzonej posesji na której 
utrzymywane jest zwierzę mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego;

e) nie wprowadzanie psów i innych zwierząt domowych do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem 
obiektów przeznaczonych dla zwierząt, jak schroniska, lecznice, wystawy itp. zakaz ten nie dotyczy osób 
niepełnosprawnych korzystających z pomocy psów przewodników,

f) nie wprowadzanie psów i innych zwierząt domowych na teren piaskownic oraz ogólnodostępnych placów 
gier i zabaw dla dzieci, oraz ogólnodostępnych boisk sportowych,

g) nie wprowadzania psów i innych zwierząt domowych na plaże i kąpieliska w okresie od 1 maja do dnia 
30 września;

h) natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych 
terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, 
parkingach, terenach zielonych, itp.; nieczystości te, umieszczone w szczelnych, nie ulegających szybkiemu 
rozkładowi torbach, mogą być deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów; 
postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników.

2.  Postanowienia ust. 1 dotyczą także zwierząt nieudomowionych, utrzymywanych

w charakterze zwierząt domowych.

3. Hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są spełniać wymogi ustanowione dla utrzymujących 
zwierzęta gospodarskie na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej.

4. Właściciele koni zobowiązani są do usuwania zanieczyszczeń pozostawionych na trasie przejazdu.

5. Utrzymujący gady, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są 
zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia.

Rozdział 7.
WYMAGANIA ODNOŚNIE UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICHNA TERENACH 

WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ

§ 23. 

1. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich, na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej.

2. Hodowla zwierząt powinna być usytuowana i prowadzona w taki sposób, aby nie pogarszała warunków 
zdrowotnych, sanitarnych i porządkowych otoczenia.
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3. Właściciel zwierząt gospodarskich utrzymywanych na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej 
zobowiązany jest do:

a) zapewnienia minimalnych warunków utrzymania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich, 
wynikających z odrębnych przepisów,

b) zabezpieczenia zwierząt przed możliwością samowolnego opuszczenia nieruchomości,

c) utrzymania porządku na nieruchomości, a w szczególności w miejscu składowania pasz i odchodów 
zwierzęcych, przeznaczonych do rolniczego wykorzystania tak, aby nie powodować zanieczyszczenia 
terenu, wód powierzchniowych i podziemnych,

d) corocznej dezynfekcji wapnem wnętrz pomieszczeń, w których są utrzymywane zwierzęta,

e) zwalczania much i gryzoni,

f) niepowodowania uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich przez prowadzoną działalność 
w szczególności hałasu, odorów,

g) przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych.

§ 24. 

Właściciele zwierząt gospodarskich wykorzystywanych do działalności gospodarczej, mają obowiązek 
usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości karmy lub ściółki pozostawionych na ulicach, placach i innych 
miejscach publicznych.

Rozdział 8.
OBSZARY PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJIORAZ TERMINY JEJ 

PRZEPROWADZANIA

§ 25. 

1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają nieruchomości zabudowane na całym obszarze Gminy Stegna,

2. Deratyzacja, o której mowa w ust. 1 powinna być dokonywana w każdym roku w terminie od 1 marca do 
15 maja.

3. Niezależnie od obowiązków wynikających z ust. 1 i 2 deratyzacja winna nastąpić każdorazowo 
w przypadku wystąpienia populacji gryzoni na terenie nieruchomości.
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