Uchwała Nr LXII/466/2021
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 25 listopada 2021 roku

w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Kosakowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zmianami) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13
września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888
ze zmianami)
§1
Ustala się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kosakowo
w formie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kosakowo
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo.
§3
Traci moc Uchwała nr XXVIII/189/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia 26 marca 2020 roku
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kosakowo oraz
Uchwała nr XXXI/208/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia 7 maja 2020 roku w sprawie
zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy Kosakowo.
§4
Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXII/466/2021
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 25 listopada 2021 roku

REGULAMIN
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kosakowo
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Kosakowo 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
ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów oraz
odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, a także
odpadów komunalnych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4a
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r.,
poz.888 ze zm.),
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 obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej
przeprowadzania.
§2
Treść Regulaminu pozostaje w ścisłym związku z pojęciami i definicjami zawartymi
w:
1) ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
2) ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach,
3) ustawie z dnia 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym,
4) ustawie z dnia 29 czerwca 2007r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt
gospodarskich,
5) ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt.
Rozdział II
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§3
Właściciele nieruchomości są obowiązani do utrzymania na jej terenie czystości, porządku
poprzez :
1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki i/lub worki na odpady komunalne,
2) zbieranie, gromadzenie i pozbywanie się powstałych na terenie nieruchomości
odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie,
3) gromadzenie i pozbywanie się powstałych na terenie nieruchomości nieczystości
ciekłych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie,
4) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości
służących do użytku publicznego oraz chodników bezpośrednio przylegających do
nieruchomości,
5) realizację innych obowiązków określonych w regulaminie.
§4
1.

2.
3.

4.

Miejsce ustawienia pojemników na odpady komunalne na nieruchomościach winno być
zgodne z przepisami dotyczącymi warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie, a w szczególności rozporządzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 ze zmianami) oraz nie
powinno powodować uciążliwości w korzystaniu z sąsiednich nieruchomości.
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników w należytym
stanie sanitarnym, zapobiegającym uciążliwości zapachowej, poprzez zapewnienie
okresowego mycia i dezynfekcji.
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników w należytym
stanie technicznym poprzez dokonywanie okresowych przeglądów, konserwacji oraz ich
wymiany w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia uniemożliwiającego dalsze
użytkowanie.
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników w należytym
stanie porządkowym poprzez niedopuszczanie do ich przepełnienia, korzystania zgodnie
z ich przeznaczeniem oraz do zamykania pojemników w sposób zabezpieczający przed

5.
6.

7.

wybieraniem ich zawartości przez zwierzęta oraz przed dostaniem się do ich wnętrza wód
opadowych.
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania w odpowiednim stanie
sanitarnym oraz porządkowym miejsca gromadzenia odpadów.
Na terenie nieruchomości pojemniki/worki na odpady należy ustawić w miejscu
wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady
bezpośrednio od pasa drogowego bez konieczności wejścia pracowników przedsiębiorcy
na posesję lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawić je co najwyżej na jeden
dzień przed terminem ich odbioru, zgodnym z harmonogramem, przed posesję w sposób
nieutrudniający przejścia lub przejazdu, jednak nie później niż do godziny 7.00 w dniu
odbioru.
W przypadku, gdy niemożliwym jest wyznaczenie punktu zbierania odpadów na terenie
własnej nieruchomości, ze względu na brak możliwości spełnienia wymagań zawartych
w obowiązujących przepisach, właściciele nieruchomości zobowiązani są do zapewnienia
usytuowania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenie sąsiedniej
nieruchomości, na zasadach uzgodnionych z jej właścicielem, w formie umowy.
§5

Każda nieruchomość, na której wytwarzane są odpady, jest miejscem prowadzenia
selektywnego zbierania odpadów w zakresie określonym w niniejszym regulaminie.
§6
Nieczystości ciekłe powstające na terenie posesji nie przyłączonej do gminnej sieci
kanalizacji sanitarnej, winny być gromadzone w zbiornikach bezodpływowych
odpowiadających wymaganiom wynikającym z przepisów odrębnych, w szczególności
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1333 t.j. ze zm.).
§7
1. W miejscach, gdzie z uwagi na czasowy sposób korzystania z nieruchomości
nieuzasadnione jest podłączenie nieruchomości do kanalizacji sanitarnej lub budowa
bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe (np. prowadzona budowa, ogródki
działkowe, rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, impreza plenerowa,
użytkowanie sezonowe), dopuszcza się ustawienie toalet przenośnych, celem
gromadzenia nieczystości ciekłych.
2. Właściciele nieruchomości odpowiadają za utrzymanie toalet przenośnych we właściwym
stanie techniczno-sanitarnym i estetycznym.
§8
1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych
zanieczyszczeń z części nieruchomości służącej do użytku publicznego w tym z
chodników położonych wzdłuż należącej do niego nieruchomości w sposób obejmujący:
a. uprzątnięcie mechaniczne lub ręczne,
b. usunięcie lodu za pomocą środków chemicznych prawnie dopuszczonych do tego
celu.
2. Uprzątnięcie śniegu lub lodu z części nieruchomości, o której mowa w ust. 1, powinno
nastąpić co najmniej w 2/3 jej szerokości, z zastrzeżeniem ust. 3
3. Jeżeli przy chodniku wyznaczone jest przejście dla pieszych, na wysokości tego przejścia
chodnik należy oczyszczać na całej szerokości.

4. Właściciel nieruchomości ma obowiązek uprzątnąć zanieczyszczenia wskazane w ust. 1 w
sposób niezanieczyszczający jezdni i dróg dla rowerów, a w przypadku usuwania śniegu
lub lodu z użyciem środków określonych w ust. 1 pkt b, w sposób uniemożliwiający
przedostanie się tych środków do układu korzeniowego roślin.
§9
1. Mycie samochodów poza myjniami, może się odbywać jedynie na terenie utwardzonym, z
którego powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji deszczowej po uprzednim ich
przejściu przez separator i piaskownik lub gromadzone w szczelnych zbiornikach
bezodpływowych w sposób umożliwiający ich odbieranie. Ścieki nie mogą być
bezpośrednio odprowadzane do kanalizacji sanitarnej, zbiorników wodnych lub do ziemi,
z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Dopuszcza się mycie samochodów osobowych na terenach nie służących do użytku
publicznego, nie spełniających warunków określonych w ust. 1, pod warunkiem
stosowania czystej wody bez detergentów, przy czym nie może ono powodować
uciążliwości dla innych osób korzystających z danej nieruchomości lub nieruchomości
sąsiedniej.
3. Zabrania się mycia samochodów w odległości mniejszej niż 10 m od cieków wodnych.
§ 10
Naprawy i regulacje pojazdów poza warsztatami samochodowymi są dopuszczalne tylko
wtedy, gdy nie są uciążliwe dla osób korzystających z danej nieruchomości i nieruchomości
sąsiednich oraz dla środowiska (emisja hałasu, spalin, powstawanie odpadów
niebezpiecznych, itp.)
§ 11
1. Zabrania się wrzucania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych,
sklepów, punktów gastronomicznych i usługowych i innych nieruchomości, na których
powstają odpady, do koszy ulicznych oraz do pojemników innych właścicieli.
2. W przypadku stwierdzenia faktu określonego w ust. 1, właściciele nieruchomości, winni
nieprzestrzegania zakazu, zobowiązani są do ustawienia dodatkowego pojemnika na
odpady komunalne na swojej nieruchomości, ponad ilość dotąd posiadanych, nie mniejszą
niż norma określona w § 22.
§ 12
1. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają lub
powstały odpady komunalne oraz właściciele nieruchomości zamieszkałych, które
wykorzystywane są również na inne cele niż mieszkalne, zobowiązani są do zawarcia
umowy na odbiór odpadów komunalnych powstałych w wyniku ich działalności, z
przedsiębiorstwem wywozowym.
2. Inne odpady niż komunalne, powstające na nieruchomości w wyniku prowadzenia
działalności gospodarczej (np. gastronomiczne, medyczne, weterynaryjne, budowlane,
chemiczne, metalowe i inne) należy przekazywać podmiotowi uprawnionemu do ich
odbioru i postępować z nimi zgodnie z zasadami przewidzianymi w odrębnych przepisach.
Koszt wywozu i utylizacji tych odpadów obciąża prowadzącego działalność, a w
przypadku nie wywiązywania się przez niego z tego obowiązku – właścicieli
nieruchomości.

§ 13
Zabrania się wrzucania do pojemników na zmieszane odpady komunalne: śniegu, lodu,
popiołu i żużla, odpadów budowlanych, substancji toksycznych, żrących lub wybuchowych.

§ 14
Zabrania się spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych w
budynkach, przy czym dopuszcza się spalanie odpadów z drewna niezawierającego substancji
niebezpiecznych, nie powodując przy tym uciążliwości dla właścicieli sąsiednich
nieruchomości.
Rozdział III
Sposób prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
§ 15
1. Powstające na terenie nieruchomości odpady komunalne, przed ich zgromadzeniem w
pojemnikach/workach na odpady na terenie nieruchomości, należy poddać selekcji
mającej na celu oddzielne zgromadzenie poszczególnych rodzajów odpadów tak, aby
umożliwić optymalne ich przygotowanie do transportu oraz dalszego ich odzysku lub
unieszkodliwienia.
2. Obowiązek opisany w ust. 1 winien być realizowany poprzez:
1) Prowadzenie selektywnego zbierania i regularnego przekazywania do odbioru
następujących rodzajów odpadów komunalnych:
a)
niesegregowanych (zmieszanych),
b)
makulatury (papieru, tektury),
c)
szkła,
d)
plastiku (tworzyw sztucznych), metali i opakowań wielomateriałowych
(kartoników po mleku, sokach itp.),
e)
odpadów ulegających biodegradacji – odpady zielone (trawa, liście, gałęzie,
choinki itp.),
f)
odpadów ulegających biodegradacji – bioodpady (tzw. bio kuchenne),
g)
popiołu z palenisk domowych,
h)
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
i)
wielkogabarytowych i zużytych opon,
j)
niebezpiecznych np. farb, baterii i akumulatorów, leków, świetlówek,
k)
budowlanych i rozbiórkowych,
l)
odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w
gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w
formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w
szczególności igieł i strzykawek.
2) Korzystanie z pojemników/worków na poszczególne rodzaje selektywnie zbieranych
odpadów zgodnie z ich przeznaczeniem.
3. Odpady zbierane selektywnie, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 lit. b-g winny być
gromadzone w pojemnikach/workach o następującej kolorystyce:
1) makulatura (papier, tektura) - kolor niebieski; oznaczonych napisem „Papier”,
2) szkło – kolor zielony; oznaczonych napisem „Szkło”,

3) plastik (tworzywa sztuczne), metale i opakowania wielomateriałowe (kartoniki po
mleku, sokach itp.) – kolor żółty; oznaczonych napisem „Metale i tworzywa
sztuczne”,
4) odpady ulegające biodegradacji – odpady zielone – kolor brązowy, oznaczonych
napisem „BIO zielone”,
5) odpady ulegające biodegradacji – bioodpady (tzw. bio kuchenne) – worki
kompostowalne,
6) popiół z palenisk domowych – pojemnik metalowy z blachy ocynkowanej lub worki w
kolorze szarym, oznaczonych napisem „Popiół”.
4. Metoda prowadzenia selekcji odpadów komunalnych zostanie podana do publicznej
wiadomości przez gminę.
§ 16
1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, winny być gromadzone w specjalnie
przystosowanych do tego celu zamykanych pojemnikach koloru czarnego lub
ciemnozielonego.
2. Pojemniki, o których mowa w ust. 1, winny spełniać wymogi techniczne, pozwalające na
ich opróżnianie przy użyciu specjalistycznego sprzętu (śmieciarek) przedsiębiorcy
odbierającego odpady od właścicieli nieruchomości.
§ 17
1. W rejonach zabudowy wielorodzinnej - zabudowa budynkami liczącymi 5 i więcej
lokali mieszkalnych - gromadzenie szkła, makulatury, plastiku, metali i opakowań
wielomateriałowych powinno się odbywać w pojemnikach na odpady zbierane
selektywnie, a w rejonach zabudowy jednorodzinnej - budynki jednorodzinne
wolnostojące, budynki jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej oraz
budynki wielorodzinne do 4 lokali mieszkalnych: – w odrębnych workach z
zastrzeżeniem ust. 2 i 4. W przypadkach, gdy w rejonie zabudowy wielorodzinnej brak
jest możliwości ustawienia pojemników, dopuszcza się gromadzenie tych odpadów w
workach.
2. Dopuszcza się gromadzenie odpadów segregowanych w rejonie zabudowy
jednorodzinnej z podziałem na poszczególne frakcje w pojemnikach o minimalnej
pojemności 120 l spełniających wymogi techniczne, pozwalające na ich opróżnianie
przy użyciu specjalistycznego sprzętu (śmieciarek) przedsiębiorcy odbierającego
odpady. Pojemniki winny być wyraźnie oznakowane napisem danej frakcji.
3. Powstające na terenie nieruchomości zamieszkałych odpady ulegające biodegradacji –
zielone powinny być gromadzone w workach lub pojemnikach.
4. Powstające na terenie nieruchomości zamieszkałych odpady ulegające biodegradacji –
bioodpady, powinny być gromadzone w pojemnikach.
5. Na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne, gromadzenie szkła, makulatury, plastiku, metali i opakowań
wielomateriałowych, odpadów ulegających biodegradacji – bioodpadów, odpadów
ulegających biodegradacji – odpadów zielonych oraz popiołu z palenisk domowych
powinno odbywać się w pojemnikach lub workach na odpady zbierane selektywnie.

§ 18
1.

2.

3.

Kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem
bioodpadów może odbywać się na terenie nieruchomości, na której odpady te powstały,
w sposób nieuciążliwy dla użytkowników sąsiednich nieruchomości. Usytuowanie
kompostowników na nieruchomości powinno następować z uwzględnieniem odległości
minimum 5 m od linii rozgraniczającej drogi (ulicy) lub ciągu pieszego i 1 m od
pozostałych granic.
W przypadku, gdy odpady ulegające biodegradacji, powstałe na nieruchomościach
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, są w całości poddawane
kompostowaniu, właściciele nieruchomości zwolnieni są z obowiązku posiadania
pojemnika i worka na te odpady.
W przypadku, gdy właściciel nieruchomości zabudowanej jednorodzinnym budynkiem
mieszkalnym podał w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi informacje dotyczące posiadania kompostownika przydomowego i
kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne, oraz korzysta ze
zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o którym
mowa w art. 6k ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach; bioodpady stanowiące odpady komunalne nie będą odbierane przez
firmę wywozową.
§ 19

Odpady wielkogabarytowe i zużyte opony na terenach zabudowy jednorodzinnej winny być
wystawiane przed posesję w sposób nieutrudniający przejścia lub przejazdu, a w rejonach
zabudowy wielorodzinnej przy pergoli śmietnikowej. Odpady wielkogabarytowe i zużyte
opony należy wystawić, co najwyżej na jeden dzień przed terminem ich odbioru, nie później
jednak niż do godziny 7.00 w dniu ich odbioru.
§ 20
1. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady niebezpieczne wydzielone z
odpadów komunalnych, należy przekazywać do punktów ich zbiórki, wrzucać do
oznakowanych pojemników przeznaczonych na te odpady rozmieszczonych na terenie
gminy lub przekazywać przedsiębiorcom prowadzącym ich zbiórkę, z zastrzeżeniem pkt.
2.
2. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny o wadze powyżej 20 kg odbierany jest przez
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” nieodpłatnie z domów i mieszkań
na indywidualne zgłoszenie właściciela. Odbierany jest wyłącznie sprzęt kompletny i
pochodzący z gospodarstw domowych.
§ 21
1. Właściciele nieruchomości prowadzący prace budowlane i rozbiórkowe zobowiązani są
do gromadzenia odpadów w odpowiednich pojemnikach, kontenerach lub workach.
2. Odpady budowlane i rozbiórkowe winny być gromadzone w sposób nieutrudniający
przejścia lub przejazdu, a w rejonach zabudowy wielorodzinnej przy pergoli
śmietnikowej.
3. Odpady budowlane i rozbiórkowe mogą być przekazywane nieodpłatnie do punktów ich
zbiórki wskazanych przez gminę.

Rozdział IV
Rodzaj i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych.
§ 22
1. Na każdej nieruchomości zamieszkałej winny znajdować się pojemniki na odpady
komunalne zmieszane, z zachowaniem następujących norm:
1) pojemniki o łącznej pojemności co najmniej 120 l – w przypadku gospodarstwa
domowego do 4 osób,
2) pojemniki o łącznej pojemności co najmniej 170 l – w przypadku gospodarstwa
domowego od 5 do 6 osób,
3) pojemniki o łącznej pojemności co najmniej 220 l – w przypadku gospodarstwa
domowego od 7 do 8 osób,
4) pojemniki o łącznej pojemności co najmniej 280 l – w przypadku gospodarstwa
domowego od 9 do 10 osób,
5) pojemniki o łącznej pojemności co najmniej 330 l – w przypadku gospodarstwa
domowego od 11 do 12 osób,
6) pojemniki o łącznej pojemności co najmniej 1100 l – w przypadku, gdy nieruchomość
zamieszkuje 13 do 20 osób.
2. W budynkach, w których zamieszkuje więcej niż 20 osób, ilość i wielkość pojemników
winna być dostosowana do potrzeb z zachowaniem norm, o których mowa w ust. 1.
3. Liczba pojemników może być odpowiednio mniejsza niż określone w ust. 1 i 2 przy
większej częstotliwości wywozu odpadów niż określona w § 28 ust. 1.
4. Pojemniki na nieruchomości powinny być rozmieszczone w sposób zapewniający
nieutrudniony dostęp do nich przedsiębiorcy odbierającemu odpady. Wymóg dostępności
uważa się za spełniony jeżeli w dniu odbioru odpadów komunalnych:
a) miejsce to pozostaje otwarte albo przedsiębiorcy został udostępniony klucz, pilot lub
inne urządzenie umożliwiające mu dostęp,
b) w przypadku gdy na nieruchomości jest utrzymywany pies – zwierzę to zostało
odpowiednio zabezpieczone w sposób wyłączający możliwość pogryzienia
pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady.
§ 23
1.

2.
3.

Odpady zbierane selektywnie, o których mowa w § 15 ust. 2 pkt. 1 lit. b-e i g winny być
gromadzone w workach z tworzyw sztucznych o pojemności 120 l lub w pojemnikach o
pojemności nie mniejszej niż 120 l.
Zaleca się, aby pojemniki do gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji – na
bioodpady posiadały otwory wentylacyjne po bokach lub/ i ruszt odciekowy.
Wyselekcjonowane z frakcji odpadów zielonych choinki, właściciele nieruchomości
mogą przekazywać przedsiębiorstwu wywozowemu poza systemem workowym.
§ 24

W przypadku stwierdzenia w odpadach komunalnych zmieszanych występowania
objętościowo więcej niż 20% odpadów, które winny być zbierane selektywnie, o których
mowa w § 15 ust. 2 pkt 1, uznaje się, że selektywna zbiórka odpadów nie jest prowadzona.

§ 25
Kosze uliczne winny być trwałe (betonowe, metalowe, z tworzyw sztucznych), o pojemności
nie mniejszej niż 30 l.
Rozdział V
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z
terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 26
1. Częstotliwość usuwania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz
odpadów ulegających biodegradacji – bioodpadów z nieruchomości winna być
dostosowana do ilości wytwarzanych odpadów, nie może jednak wynosić mniej niż 1 raz
na tydzień w rejonie zabudowy wielorodzinnej oraz w rejonie zabudowy jednorodzinnej i
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 1 raz na dwa
tygodnie.
2. Częstotliwość usuwania ulegających biodegradacji odpadów zielonych z nieruchomości,
winna być dostosowana do ilości wytwarzanych odpadów, nie rzadziej jednak niż 1 raz na
dwa tygodnie.
3. Opróżnianie pojemników lub wywóz worków na odpady zbierane selektywnie winno
odbywać się nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie.
4. Właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą dodatkowo poza ustalonym
harmonogramem przekazywać odpady zbierane selektywnie, o których mowa w § 15 ust. 2
pkt. 1 lit. b-d oraz g, i, k do punktu ich zbiórki wskazanego przez gminę.
5. Właściciele nieruchomości winni we własnym zakresie przekazywać odpady
niebezpieczne oraz odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w
gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie
iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i
strzykawki, do punktów ich zbiórki wskazanych przez gminę.
6. Odbiór odpadów wielkogabarytowych i zużytych opon od właścicieli nieruchomości
dokonuje się indywidualnie na zgłoszenie właściciela nieruchomości i na jego koszt z
zastrzeżeniem ust. 7.
7. Odbioru odpadów wielkogabarytowych i zużytych opon od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych dokonuje przedsiębiorstwo wywozowe cztery razy w roku na zlecenie
gminy, zgodnie z uzgodnionym harmonogramem, z zastrzeżeniem ust. 8.
8. Odbiór zużytych opon (z wyłączeniem opon samochodów ciężarowych, maszyn
rolniczych) od właścicieli nieruchomości zamieszkałych dokonuje przedsiębiorstwo
wywozowe na zlecenie gminy, w ilości do 4 sztuk/na rok kalendarzowy/na lokal
mieszkalny.
9. Gromadzone odrębnie odpady budowlane i rozbiórkowe winny być wywożone przez
przedsiębiorstwo wywozowe na podstawie indywidualnego zgłoszenia właścicieli, na ich
koszt, z zastrzeżeniem ust. 10.
10. Odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe podczas drobnych robót remontowych
wykonywanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych w ilości do 1m3/na rok
kalendarzowy/ na lokal mieszkalny odbierane są na indywidualne zgłoszenie właściciela
nieruchomości w ramach wnoszonej opłaty za odbiór odpadów komunalnych przez
podmiot odbierający odpady komunalne na zlecenie gminy. Odpady budowlane i
rozbiórkowe w ilości do 1m3/na rok kalendarzowy/na lokal mieszkalny, mogą być
przekazywane nieodpłatnie do punktów ich zbiórki wskazanych przez gminę.

11. Odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych (m.in. ogródki działkowe, pola
biwakowe, targowiska itp.) dokonuje się indywidualnie na zgłoszenie właściciela
nieruchomości i na jego koszt, poprzez zawarcie odrębnej umowy z przedsiębiorcą
wpisanym do rejestru działalności regulowanej.
§ 27
1. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny lub obiekty służące do użytku
publicznego, zobowiązani są do właściwego zagospodarowania odpadów zgodnie z
rozdziałem III Regulaminu utrzymaniu czystości i porządku w gminie Kosakowo,
powstających na ich terenie, w tym odpadów ulegających biodegradacji z uwzględnieniem
bioodpadów powstających przy pielęgnacji zieleni, poprzez ustawienie odpowiedniej
ilości koszy ulicznych na odpady i ich opróżniania z częstotliwością zapobiegającą
przepełnieniu, nie rzadziej jednak niż 1 raz w tygodniu oraz zlecanie rozdzielnego
wywozu odpadów uprawnionemu przedsiębiorcy.
2. Obowiązek, określony w ust. 1, dotyczy także zarządzającego drogą publiczną.
3. W rejonie zabudowy wielorodzinnej, wspólnoty mieszkaniowej itp., odbiór odpadów
ulegających biodegradacji - odpadów zielonych, odbywa się tylko z ogródków
przydomowych. Zarządcy/właściciele terenu są zobowiązani do właściwego
zagospodarowania odpadów z pozostałych terenów, na których powstają odpady zielone
oraz zlecanie rozdzielnego wywozu odpadów uprawnionemu przedsiębiorcy.
§ 28
1. Właściciele sklepów, punktów gastronomicznych lub usługowych obowiązani są do
ustawienia koszy ulicznych na śmieci przed użytkowanymi lokalami i zapewnienia ich
opróżniania z częstotliwością zapobiegającą ich przepełnieniu, nie rzadziej jednak niż 1
raz w tygodniu.
2. Właściciele sklepów, punktów gastronomicznych lub usługowych zobowiązani są do
pozbywania się odpadów w sposób określony w rozdziale III Regulaminu utrzymaniu
czystości i porządku w gminie, przy czym przekazywanie odpadów następuje na
podstawie indywidualnej umowy zawartej pomiędzy właścicielem nieruchomości,
a przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
§ 29
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub oczyszczalni przydomowych odbywa się na
podstawie umowy zawartej między właścicielami nieruchomości, a przedsiębiorcą
posiadającym zezwolenie wójta na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
§ 30
Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych winna być
dostosowana do potrzeb wynikających z ilości pobranej wody i pojemności zbiornika.
Właściciele nie mogą dopuszczać do przepełniania zbiorników i wylewania się ścieków na
powierzchnię terenu.

§ 31
Właściciele nieruchomości mają obowiązek przechowywania dokumentów, potwierdzających
korzystanie z usług przedsiębiorstw wywozowych w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz opróżniania toalet przenośnych
(umów, a także dowodów płacenia za takie usługi), przez okres 1 roku po zakończeniu
okresu, którego dotyczą i okazywania ich na żądanie pracowników Urzędu Gminy lub
funkcjonariuszy Straży Gminnej.
Rozdział VI
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 32
1. Zwierzęta domowe winny być trzymane w pomieszczeniach zamkniętych lub na
ogrodzonych nieruchomościach, zabezpieczonych przed ich niekontrolowanym
wydostaniem się na zewnątrz.
2. W przypadku wyprowadzania psów, puszczanie ich jest możliwe, pod warunkiem, że
właściciel lub opiekun ma nad nim kontrolę, a zwierzę jest oznakowane w sposób
umożliwiający identyfikację jego właściciela lub opiekuna.
3. Osoby utrzymujące psy mają obowiązek przechowywania zaświadczenia
potwierdzającego realizację obowiązku wykonywania szczepień przeciwko wściekliźnie.
§ 33
Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do:
1. Sprzątania po nich odchodów z klatek schodowych i innych pomieszczeń służących do
wspólnego użytku, z chodników, ulic, trawników i innych terenów służących do użytku
publicznego, przy czym zaleca się korzystanie z dystrybutorów woreczków na psie
odchody o ile są dostępne.
2. Reagowania w sytuacjach powodujących zakłócenie spokoju, porządku publicznego i
ciszy nocnej, wywołane uporczywym wyciem, uporczywym szczekaniem itp.
3. Utrzymywania zwierząt domowych w mieszkaniach w budynkach wielomieszkaniowych
w ilościach niestwarzających uciążliwości dla zamieszkujących w nich ludzi, w
szczególności prowadzenia hodowli psów i kotów.
Rozdział VII
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z
produkcji rolniczej, w tym, także zakaz ich utrzymywania na określonych obszarach lub
w poszczególnych nieruchomościach
§ 34
1.

Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być
utrzymywane pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszym
regulaminie.

Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej jest zobowiązany:
1) zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i
nieczystości w sposób zgodny z przepisami, w tym z wymogami niniejszego
regulaminu,
2) nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenu nieruchomości,
3) nie dopuszczać do powstawania wobec innych osób zamieszkujących na
nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich uciążliwości takich jak: emisja hałasu
i odoru.
3. Właściciel lub użytkownik zwierząt gospodarskich, w tym również zwierząt
wykorzystywanych do wykonywania usług przewozowych i rekreacyjnych, zobowiązany
jest do usuwania odchodów pozostawianych przez te zwierzęta.
2.

Rozdział VIII
Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej
przeprowadzania
§ 35
1. Obowiązkową deratyzację przeprowadza się w przypadku stwierdzenia wystąpienia
gryzoni, ze szczególnym uwzględnieniem terenów:
1) zabudowy wielorodzinnej,
2) budynków użyteczności publicznej,
3) placówek gastronomicznych, zakładów produkujących żywność, placówek
handlu artykułami spożywczymi,
4) składowania odpadów,
w okresie maj – czerwiec oraz wrzesień – październik każdego roku.
2. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt
Gminy Kosakowo określi, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego lub Powiatowego Lekarza Weterynarii i poda do publicznej
wiadomości obszar obowiązkowej deratyzacji oraz termin jej przeprowadzenia.
Rozdział IX
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 36
1. Gmina zapewnia czystość i porządek na swoim terenie i tworzy warunki niezbędne do ich
utrzymania poprzez zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości.
2. W celu utworzenia i funkcjonowania nowoczesnego i skutecznego systemu gospodarki
odpadami opartego na hierarchii postępowania z odpadami, właściciele nieruchomości
winni dążyć do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów, w szczególności poprzez
ograniczenie marnotrawienia żywności, dokonywanie świadomych zakupów, kupowanie
produktów w opakowaniach ekologicznych, wielokrotnego użytku oraz o dłuższym czasie
użytkowania.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.), rada gminy, po zasięgnięciu
opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy, w tym m.in. ustanawia selektywne zbieranie odpadów
komunalnych, rodzaje i minimalną pojemność pojemników lub worków przeznaczonych do
zbierania odpadów komunalnych oraz częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów
komunalnych i nieczystości ciekłych, a także wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt
domowych i gospodarskich.
W stosunku do zapisów dotychczas obowiązującego regulaminu wprowadzono możliwość
gromadzenia odpadów segregowanych z podziałem na poszczególne frakcje w pojemnikach
spełniających wymogi techniczne w rejonie zabudowy jednorodzinnej. Zmiany w niniejszym
regulaminie dotyczą również m. in. doprecyzowania zasad odbioru odpadów a także
wymogów w zakresie worków na bioodpady (tzw. bio kuchenne) oraz na popiół. W niniejszej
uchwale zostały dodane pojęcia zabudowy jednorodzinnej oraz wielorodzinnej.
Ponadto zasadne było ujednolicenie zapisów uchwał obowiązujących od 2020 roku.
Zgodnie z wymogiem art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pucku. Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu
utrzymania czystości i porządku w gminie Kosakowo stanowi akt prawa miejscowego.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest właściwe i zasadne.

