
UCHWAŁA NR XIX/148/2016
RADY GMINY STEGNA

z dnia 18 kwietnia 2016 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 
(tj. Dz. U. z 2016 poz. 446 ) w związku z art. 4 ust. 1, 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 250), 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 XL/381/2014 Rady Gminy Stegna z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stegna.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stegna.

§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016r.

 

Przewodnicząca Rady

Jolanta Kwiatkowska

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 17 maja 2016 r.

Poz. 1848



Załącznik do Uchwały Nr XIX/148/2016

Rady Gminy Stegna

z dnia 18 kwietnia 2016 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stegna

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stegna, zwany dalej „Regulaminem”, 
określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku w granicach administracyjnych Gminy Stegna  
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 zapewnienia 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 papieru, metalu, tworzyw 
sztucznych i szkła oraz opakowań wielomateriałowych ,

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,

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) 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.

2. Treść Regulaminu pozostaje w ścisłym związku z pojęciami i definicjami zawartymi w ustawach:

1) z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

2) z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

3) z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,

4) z dnia 29 czerwca 2007r.o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

5) z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

3. Mieszkańcem, w rozumieniu Regulaminu jest osoba mająca na terenie gminy miejsce zamieszkania, a 
miejscem zamieszkania jest miejsce, w którym dana osoba zazwyczaj spędza czas przeznaczony na 
odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u 
przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi (zgodnie z art. 2d 
rozporządzenia  WE nr 763/2008).
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4. Sezonem letnim – w rozumieniu Regulaminu  jest okres od 01 czerwca do 15 września,  a okresem poza 
sezonem jest czas od 16 września do 31 maja.

5. Nieruchomością zamieszkałą - w rozumieniu Regulaminu jest nieruchomość, na której zamieszkują 
mieszkańcy.

6. Nieruchomością mieszaną - w rozumieniu Regulaminu jest nieruchomość, na której w części 
zamieszkują mieszkańcy, a w części jest wykorzystywana w inny sposób (nie zamieszkują mieszkańcy), a 
powstają na niej odpady komunalne.

7. Nieruchomością sezonową - w rozumieniu Regulaminu jest nieruchomość, na której znajdują się domki 
letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, a nieruchomość ta 
jest wykorzystywana jedynie przez część roku.

8. Nieruchomością niezamieszkałą - w rozumieniu Regulaminu jest nieruchomość, na której nie 
zamieszkują mieszkańcy, a powstają tam odpady komunalne.

9. Sezonem grzewczym – w rozumieniu Regulaminu jest okres od 1 października do 30 kwietnia.

10. Harmonogramem – w rozumieniu Regulaminu jest harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 
terenie Gminy Stegna, uwzględniający zapisy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie  Gminy 
Stegna, dotyczące minimalnej częstotliwości odbioru odpadów komunalnych.

11. Punktem selektywnego zbierania odpadów komunalnych zwanym w skrócie „PSZOK” – w rozumieniu 
Regulaminu jest zlokalizowany na terenie gminy specjalnie w tym celu przygotowany i wyposażony punkt 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w skład którego wchodzi punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych 
i punkt zbiórki odpadów problematycznych, obiekt czynny w określonych dniach i godzinach, w których 
mieszkańcy mogą przekazać uprawnionemu podmiotowi wyselekcjonowane odpady.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

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

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

2) przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych podmiotowi odbierającemu 
odpady komunalne w terminach określonych w harmonogramie,

3) zagwarantowanie bezkolizyjnego dojazdu do wyznaczonego punktu zbierania odpadów.

§ 3. 1. Każda nieruchomość na której wytwarzane są odpady komunalne, jest miejscem w którym może być 
prowadzone selektywne zbieranie odpadów w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.

2. Właściciel nieruchomości, który zadeklarował selektywne zbierania odpadów zobowiązany jest do 
prowadzenia selektywnego zbierania, a obierający odpady do selektywnego odbierania odpadów obejmujących:

1)  odpady „surowcowe”:

a)  szkło (opakowania szklane, z wyłączeniem ceramiki, szkła okiennego i samochodowego),

b)  papier (gazety, kartony oraz pozostała makulatura),

c)  tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe (np. opakowania z tworzyw sztucznych, 
pojemniki plastikowe, puszki aluminiowe lub stalowe, opakowania wielomateriałowe po mleku lub 
innych produktach).

2)  inne odpady zbierane selektywnie:

a) odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone,

b) przeterminowane leki i chemikalia,

c) zużyte baterie i akumulatory,

d) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
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e) meble i inne odpady wielkogabarytowe (odpady wielkogabarytowe to odpady, które ze względu na swoje 
rozmiary i masę nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania 
odpadów komunalnych np. meble, stoły, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace, pierzyny, 
rowery, zabawki dużych rozmiarów, opakowania i inne materiały o dużych rozmiarach),

f) zużyte opony,

g) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,

h) popioły z budynków ogrzewanych paliwem stałym.

3. Odpady, po wydzieleniu frakcji, o których mowa w ust. 1 i 2 traktuje się jako odpady komunalne 
zmieszane i umieszcza w pojemnikach na odpady zmieszane (niesegregowane).

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości, których objęto gminnym systemem gospodarowania odpadami, a na 
terenie których, w wyniku pielęgnacji zieleni, powstają odpady zielone, zobowiązani są do ich selektywnego 
zbierania i dostarczania do Punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych  (PSZOK).

2. W zabudowie jednorodzinnej dopuszcza się kompostowanie odpadów zielonych i innych odpadów 
ulegających biodegradacji, pod warunkiem, że nie będzie to stanowiło uciążliwości dla nieruchomości 
sąsiednich.

3. Właściciele nieruchomości objęci gminnym systemem gospodarowania odpadami są zobowiązani do 
zapewnienia selektywnego zbierania innych odpadów w następujący sposób:

1)  przeterminowane leki należy dostarczać do wytypowanych aptek lub do PSZOK,

2)  chemikalia należy dostarczać do PSZOK,

3)  zużyte baterie należy umieszczać w pojemnikach na baterie w sklepach, placówkach oświatowych lub 
dostarczać do PSZOK,

4)  akumulatory należy umieszczać w pojemnikach przy stacjach obsługi samochodów lub dostarczać do 
PSZOK,

5)  meble i inne odpady wielkogabarytowe należy usuwać w ramach okresowych „wystawek”. Odpady 
wielkogabarytowe winny być wystawiane w miejscach wskazanych przez gminę. Odpady te należy 
wystawiać, nie wcześniej niż 12 godzin przed ogłoszonym terminem „wystawek”. Wystawki są 
organizowane  minimum jeden raz w roku. Odpady wielkogabarytowe można także dostarczać do PSZOK,

6)  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy zostawiać w placówkach handlowych (dotyczy 
sytuacji zakupu nowego sprzętu i pozostawienia starego) lub dostarczać do PSZOK. Dopuszcza się także 
usuwanie sprzętu w ramach tzw. „wystawek”.

7)  zużyte opony należy pozostawiać w punktach/ placówkach wymiany opon lub dostarczać do PSZOK.

8)  odpady budowlano – rozbiórkowe z gospodarstw domowych należy dostarczać w przyczepkach lub 
workach, uniemożliwiających pylenie i dostarczać do PSZOK, przy czym wymaga się odrębnego 
wydzielenia gruzu budowlanego, tworzyw sztucznych, styropianu i odpadów niebezpiecznych.

4. Właściciel nieruchomości lub mieszkaniec może zamówić odrębną usługę u przedsiębiorcy 
odbierającego odpady komunalne, wpisanego do rejestru działalności regulowanej, odbiór odpadów, opisanych 
w ustępie 3, bezpośrednio z nieruchomości, za dodatkową opłatą. Usługa taka nie jest objęta opłatą wnoszoną 
do gminy za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 5. 1.  Właściciele nieruchomości, których nie objęto gminnym systemem gospodarowania odpadami 
komunalnymi, a na terenie, których, w wyniku pielęgnacji zieleni, powstają odpady zielone, zobowiązani są do 
ich selektywnego zbierania i kompostowania lub do przekazywania podmiotowi odbierającemu odpady 
komunalne zgodnie z zawartą z nim umową.

2.  Właściciele nieruchomości, których nie objęto gminnym systemem gospodarowania odpadami 
komunalnymi, a na terenie, których, powstają odpady budowlano rozbiórkowe lub odpady wielkogabarytowe 
zobowiązani są do ich selektywnego zbierania i przekazywania podmiotowi odbierającemu odpady zgodnie z 
przepisami prawa, zgodnie z zawartą z nim umową.

§ 6. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych 
zanieczyszczeń z części jego nieruchomości służących do użytku publicznego poprzez:
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1)  uprzątnięcie mechaniczne lub ręczne,

2) 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 2, w sposób uniemożliwiający przedostanie się tych środków do układu 
korzeniowego roślin.

§ 7. 1. Mycie i naprawa pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi, jest 
zabronione, z zastrzeżeniem ustępu 2 i 3.

2. Zezwala się na mycie pojazdów samochodowych na terenie nieruchomości własnej (lub za zgodą 
właściciela nieruchomości), pod warunkiem, że ścieki są odprowadzane do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika 
bezodpływowego lub gdy mycie odbywa się przy użyciu środków, które nie zanieczyszczają gruntów i wód 
(np. środki ulegające biodegradacji), a ścieki nie są odprowadzane do wód powierzchniowych ani na teren innej 
nieruchomości. Nadto odległość od ujęć wody, jezior, rzek lub innych cieków wód powierzchniowych musi 
wynosić, co najmniej 50 m.

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

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

2) gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych,

3) zabezpieczenia przed przedostawaniem się płynów samochodowych do środowiska.

Rozdział 3.
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

§ 8. 1. Określa się następujące rodzaje urządzeń przeznaczonych 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:

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;
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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; w 
sezonie letnim usuwanie odpadów winno odbywać się na bieżąco, by nie doszło do przepełnienia 
pojemników. Wielkość pojemników winna być dostosowana do liczby konsumentów;

4) dla punktów handlowych poza lokalem - 40 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden 
pojemnik 240 l na każdy punkt; W sezonie letnim usuwanie odpadów winno odbywać się na bieżąco, by 
nie doszło do przepełnienia pojemników. Wielkość pojemników winna być dostosowana do liczby 
konsumentów,

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; w sezonie letnim usuwanie 
odpadów winno odbywać się na bieżąco, by nie doszło do przepełnienia pojemników. Wielkość 
pojemników winna być dostosowana do liczby konsumentów;

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; w sezonie letnim usuwanie odpadów winno 
odbywać się na bieżąco, by nie doszło do przepełnienia pojemników. Wielkość pojemników winna być 
dostosowana do liczby konsumentów;

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; w sezonie letnim usuwanie odpadów winno odbywać się na 
bieżąco, by nie doszło do przepełnienia pojemników;

9) w odniesieniu do pól campingowych i/lub namiotowych, w okresie sezonu letniego, na każde miejsce 
postojowe/ namiotowe musi przypadać, co najmniej 20 litrów pojemnika, przy częstotliwości odbierania 
odpadów raz na tydzień, przy czym nieruchomość musi być wyposażona w co najmniej jeden pojemnik lub 
kilka pojemników o łącznej minimalnej pojemności odpowiadającej iloczynowi liczby miejsc i 
minimalnego litrażu przypadającego na miejsce postojowe/ namiotowe; w sezonie letnim usuwanie 
odpadów winno odbywać się na bieżąco, by nie doszło do przepełnienia pojemników;

10) dla pozostałych obiektów i terenów użyteczności publicznej – wielkość pojemników lub kontenerów 
powinna być dostosowana do ilości zbieranych odpadów.

3. W przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również 
ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika na odpady wyłożonego workiem 
foliowym i jego bieżące opróżniania nie rzadziej niż raz dziennie.

§ 9. 1. Na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, selektywne zbieranie odpadów 
„surowcowych” tj.: papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale; szkło, a także 
selektywne zbieranie popiołów prowadzi się w urządzeniach do selektywnego zbierania odpadów tj. w workach 
lub pojemnikach zależnie od rodzaju odpadów.

2. Worki lub pojemniki do selektywnego zbierania odpadów winny być oznaczone napisem lub kolorem w 
następujący sposób:

a. niebieski – z napisem „PAPIER - GMINA STEGNA”,

b. zielony – z napisem „SZKŁO - GMINA STEGNA”,

c. żółty – z napisem „ TWORZYWA”- GMINA STEGNA”

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 6 – Poz. 1848



3. W zabudowie jednorodzinnej odpady „surowcowe” (papier, szkło, tworzywa, metale, opakowania 
wielomateriałowe) gromadzi się w kolorowych workach. Natomiast w zabudowie wielorodzinnej odpady 
surowcowe można gromadzić w oznaczonych pojemnikach.

4. W przypadku, gdy nie jest możliwe zlokalizowanie zestawu pojemników do selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych, przy każdym budynku wielorodzinnym, dopuszcza się lokalizację jednego zestawu dla 
kilku budynków wielorodzinnych.

5. Na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy selektywne zbieranie odpadów typu 
papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale prowadzi się w urządzeniach do 
selektywnego zbierania odpadów tj. w workach lub pojemnikach zgodnie z uregulowaniami ust. 2. Rodzaj 
urządzeń do selektywnego zbierania odpadów winien być dostosowany do ilości zbieranych odpadów w sposób 
selektywny, z zastrzeżeniem ustępu 6.

6. Przed sklepami wielkopowierzchniowymi i szkołami – właściciele nieruchomości ustawią pojemniki o 
pojemności od 800 l do 1500 l na frakcje opisane w ust. 2. Pojemniki winny być opisane, co do gromadzonych 
w nich odpadów.

§ 10. Nieruchomości zabudowane budynkami, w których ogrzewanie odbywa się poprzez spalanie węgla, 
drewna i innych stałych materiałów powinny być zabezpieczone przez właścicieli nieruchomości w pojemniki 
do zbierania popiołu.

§ 11. 1. Tereny przeznaczone do użytku publicznego, w szczególności takie jak drogi publiczne, chodniki, 
przystanki komunikacyjne, parki, place zabaw powinny być wyposażone przez ich właścicieli w kosze uliczne 
o pojemności od 35 litrów do 100 litrów.

2. Odległość pomiędzy koszami ulicznymi, powinna być dostosowana do natężenia ruchu pieszych.

3. Właściciele nieruchomości (terenów publicznych) zobowiązani są do systematycznego opróżniania 
koszy ulicznych, nie dopuszczając do ich przepełnienia, oraz do utrzymania ich w należytym stanie sanitarnym 
porządkowym i technicznym. Opróżnianie nie powinno być rzadsze niż 1 raz na tydzień w sezonie letnim i raz 
na miesiąc poza sezonem.

§ 12. 1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do wyznaczenia i urządzenia miejsca ustawienia 
pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych oraz urządzeń do gromadzenia odpadów 
selektywnie zebranych. Właściciele nieruchomości podczas lokalizowania na terenie nieruchomości 
pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych zobowiązani są do uwzględnienia 
przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr. 75, poz. 690 z późn. zm.), a w 
razie braku możliwości spełniania wymogów zawartych w powyższym rozporządzeniu zobowiązani są do 
zawarcia umowy z właścicielem innej nieruchomości celem zapewnienia użytkowania urządzeń do 
gromadzenia odpadów komunalnych i poinformowania o tym gminy.

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyznaczenia zgodnie z przywołanymi przepisami i 
odpowiedniego przygotowania miejsca ustawienia pojemników, które powinno znajdować się w budynku lub 
poza budynkiem, na wyrównanej, utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody  
i błota;

3. Pojemniki na odpady zmieszane lub urządzenia do gromadzenia odpadów selektywnie zebranych, stojące 
poza pergolą, właściciel powinien zabezpieczyć przed niekontrolowanym przesuwaniem się np. pod wpływem 
wiatru oraz do zagwarantowania bezkolizyjnego dojazdu do pojemników, jak również możliwości 
przemieszczania pojemników na odpady z punktu ich zbierania do miejsca zatrzymania pojazdu, służącego do 
odbioru odpadów.

§ 13. 1. Gmina w odniesieniu do nieruchomości które objęła systemem gospodarowania odpadami, oraz 
właściciele nieruchomości, które nie są objęte gminnym systemem gospodarowania odpadami zobowiązani są 
do zapewnienia utrzymania pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych w należytym stanie 
sanitarnym, porządkowym i technicznym, poprzez ich bieżące przeglądy, naprawy i konserwacje, a także 
czyszczenie, dezynsekcję i dezynfekcję. Przeglądy, naprawy i konserwacje oraz czyszczenie, dezynfekcja i 
dezynsekcja powinny być realizowane, co najmniej 2 razy w roku.
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2. Właściciele nieruchomości winni przeprowadzać bieżące czyszczenie, konserwację, dezynsekcję i 
dezynfekcję miejsc ustawienia pojemników na odpady, w tym boksów, pergoli śmietnikowych, lub innych 
miejsc z pojemnikami na odpady.

Rozdział 4.
Sposób i częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych

z terenu nieruchomości.

§ 14. 1. Pojemniki na odpady należy przetrzymywać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla 
pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne bez konieczności otwierania wejścia na teren 
nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu odbioru, zgodnie z 
harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości; dopuszcza się także wjazd na 
teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych w 
pojemnikach za zgodą właściciela.

2. Udostępnienie pojemników i worków powinno nastąpić od godziny 6:00 rano.

3. Uregulowania ust.1 dotyczą także udostępnienia worków lub pojemników z odpadami selektywnie 
zebranymi.

§ 15. 1. Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, które objęto gminnym systemem gospodarowania 
odpadami komunalnymi, następuje według harmonogramu ustalonego w umowie zawartej pomiędzy Gminą a 
przedsiębiorcą, przy czym odbiór odpadów komunalnych  odbywa się przy częstotliwości nie mniejszej niż:

1) w zabudowie jednorodzinnej (nieruchomości zamieszkałe, sezonowe, mieszane):

a) odpady zmieszane (niesegregowane) odbierane będą nie rzadziej niż dwa raz w miesiącu poza sezonem 
letnim (od 16 września do 31 maja) i nie rzadziej niż trzy razy w miesiącu w sezonie (od 1 czerwca do 15 
września),

b) odpady selektywnie zebrane „surowcowe”: odbierane będą minimum jeden raz w miesiącu (od 16 
września do 31 maja) i minimum dwa razy w miesiącu w sezonie letnim (od 1 czerwca do 15 września),

2) w zabudowie wielolokalowej – powyżej 4 lokali  (nieruchomości zamieszkałe, mieszane):

a) odpady zmieszane (niesegregowane) odbierane będą nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu w okresie (od 
16 września do 31 maja) i nie rzadziej niż cztery razy w miesiącu w (od 1 czerwca do 15 września).

b) odpady selektywnie zebrane „surowcowe”: odbierane będą minimum jeden raz w miesiącu (od 16 
września do 31 maja) i minimum dwa razy w miesiącu w sezonie letnim (od 1 czerwca do 15 września).

3) z wszystkich nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi:

a) odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany będzie w ramach tzw. 
„wystawek” minimum jeden raz w roku. Terminy i miejsca zbiórki zostaną przekazane w formie 
harmonogramu.

b) popioły odbierane będą 2 razy w miesiącu w sezonie grzewczym

oraz 1 raz na miesiąc po sezonie grzewczym zgodnie z przyjętym harmonogramem.

§ 16. 1. Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, których nie objęto gminnym systemem 
gospodarowania odpadami komunalnymi, następuje według harmonogramu ustalonego

w umowie zawartej pomiędzy właścicielem nieruchomości a przedsiębiorcą.

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.

3. Częstotliwość odbierania odpadów z nieruchomości, których nie objęto gminnym systemem 
gospodarowania odpadami komunalnymi ustalona jest odpowiednio dla poszczególnych rodzajów obiektów i 
terenów w § 8 ust. 2 pkt 2-10 .

4. W przypadku punktów gastronomicznych zlokalizowanych poza budynkami i prowadzącymi działalność 
w okresie sezonu letniego wprowadza się obowiązek codziennego usuwania odpadów.
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§ 17. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych następuje na zasadach wskazanych w umowie zawartej 
pomiędzy właścicielem nieruchomości, a przedsiębiorcą, przy czym nieczystości ciekłe muszą być usuwane z 
częstotliwością adekwatną do zużycia wody (wg wskazań wodomierza) i pojemności zbiornika do ich 
gromadzenia, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 18. 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.

Rozdział 5.
Wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu gospodarki odpadami

§ 19. 1. W celu ograniczenia objętości i ciężaru odpadów komunalnych należy:

1) opróżniać opakowania z pozostałości produktu przed umieszczeniem w pojemniku na odpady surowcowe,

2) redukować objętości odpadów surowcowych poprzez zgniatanie plastikowych butelek, opakowań 
wielomateriałowych oraz tekturowych przed umieszczeniem w pojemniku na odpady.

2. Gmina ma obowiązek uzyskania do 31 grudnia 2020 r. poziomów odzysku i recyklingu poszczególnych 
frakcji odpadów:

1) 50 % poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów: papier, 
metal, tworzywa sztuczne, szkło,

2) 70 % poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku odpadów budowlanych 
i rozbiórkowych,

3. System gospodarowania odpadami komunalnymi winien zapewnić zmniejszenie masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

1) do 16 lipca 2020 roku do nie więcej niż 35%, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w roku 
1995.

4. Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości obowiązani są do:

1) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów 
zielonych, do wskazanej w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami, regionalnej instalacji do 
przetwarzania odpadów.

2) przekazywanie odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych, 
do instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych, wskazanych w umowie.

5. Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami Województwa Pomorskiego WPGO 2018 dla gminy Stegna 
został wyznaczony region gospodarki odpadami - Region Wschodni.

6. W regionie tym funkcjonują 2 instalacje regionalne, RIPOK Gilwa Mała oraz RIPOK Tczew.

7. W ramach zagospodarowania selektywnie zebranych odpadów zielonych, jako instalację regionalną 
wyznaczono, należącą do firmy Kommunalservice Vornkahl Polska, kompostownię pryzmową.

8. W przypadku awarii instalacji regionalnej bądź w stanach odbiegających od normalnych eksploatacji, 
dopuszcza się skierowanie strumienia odpadów do instalacji zastępczych RIPOK określonych w uchwale 
Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie wykonania "Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa 
Pomorskiego 2018”.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

§ 20. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do 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.

2. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:

1) na terenie Gminy w miejscach publicznych każdego psa należy prowadzić na uwięzi natomiast w 
przypadku psów rasy uznawanej za agresywną z nałożonym kagańcem,
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2) zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów 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, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym 
ostrzeżeniem,

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

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

5) nie wprowadzanie psów i innych zwierząt domowych na plaże strzeżone i kąpieliska w okresie od 1 maja 
do dnia 30 września,

6) natychmiastowe usuwanie przez właścicieli, 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.

3. Hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są spełniać wymogi ustanowione dla hodujących zwierzęta 
gospodarskie na obszarach wyłączonych spod zabudowy.

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

5. Postanowienia ust. 1 dotyczą także zwierząt nieudomowionych, utrzymywanych w charakterze zwierząt 
domowych; utrzymujący gady, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są 
zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia.

Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 21. 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.

3. Właściciel zwierząt gospodarskich utrzymywanych na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej 
zobowiązany jest do:

a) zapewnia minimum warunków utrzymania poszczególnych gatunków gospodarskich, wynikających z 
odrębnych przepisów,

b) zabezpieczenia zwierząt przed możliwością samowolnego opuszczania nieruchomości,

c) utrzymanie prządka na nieruchomość, a w szczególności w miejscu składowania pasz odchodów 
zwierzęcych, przeznaczonych do rolniczego wykorzystania tak, aby nie powodować zanieczyszczenia 
terenu, wód powierzchniowych  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.

4. 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 deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzenia

§ 22. 1. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami zamieszkania zbiorowego
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i budynkami wielorodzinnymi zobowiązani są do przeprowadzania okresowej deratyzacji w 
pomieszczeniach piwnicznych budynków oraz w miejscach najbardziej zagrożonych bytowaniem gryzoni. 
Obowiązek ten w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych może być realizowany tylko w miarę 
potrzeb.

2. Deratyzacja na terenach zabudowanych budynkami wymienionymi w ust.1 powinna być przeprowadzana 
przynajmniej raz w roku w następujących terminach: od 15 marca, do 15 kwietnia lub od 15 września do 15 
października każdego roku.

3. Obowiązkową deratyzacją obejmuje się w szczególności:

1) węzły ciepłownicze,

2) boksy śmietnikowe,

3) wszelkiego rodzaju hodowle i fermy zwierzęce, spichlerze, hurtownie spożywcze i pasz oraz magazyny 
żywnościowe;

4) stołówki.

4. Właścicieli obiektów wymienionych w ust. 1 zobowiązuje się do stałego monitorowania obiektów w 
zakresie występowania gryzoni.

5. Właścicieli obiektów prowadzących działalność sezonowo zobowiązuje się do przeprowadzenia 
deratyzacji każdorazowo przed rozpoczęciem sezonu letniego.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 23. 

Zgodnie z art. 10 ust. 2a ustawy  z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach, kto nie wykonuje obowiązków określonych w Regulaminie, podlega karze grzywny.
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