
UCHWAŁA Nr XXXI/165/10  

RADY GMINY GZY 

z dnia 30  września 2010 roku 

 
w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gzy. 

 
 Na postawie art. 6 ust. 1, art. 7 ust. 1 pkt. 3 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591  
z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach ( tekst jednolity  Dz. U. z 2005 r. nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) i  po 
zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, uchwala się : 
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gzy, zwany dalej 
regulaminem, o następującej treści: 

 
Rozdział I 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1. 

Regulamin niniejszy określa:  
1) wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości 

oraz na terenach uŜytku publicznego,  
2) rodzaje pojemników do gromadzenia odpadów,  
3) zasady i sposoby gromadzenia odpadów,  
4) częstotliwość i zasady wywozu odpadów,  
5) zasady prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów,  
6) inne wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

wynikające z Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Gzy,  
7) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe,  
8) zasady utrzymywania i chowu zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych 

z produkcji rolniczej,  
9) obowiązek deratyzacji,  
10) obowiązki odbiorcy odpadów.  

 
§ 2.  

Gmina Gzy tworzy odpowiednie warunki dla utrzymania czystości i porządku  
w szczególności poprzez:  

1) propagowanie działań mieszkańców gminy na rzecz ekologii,  
2) wspieranie, w miarę posiadanych środków, inicjatyw mieszkańców zmierzających do 

utrzymania czystości i porządku w miejscu zamieszkania,  
3) wydawanie podmiotom gospodarczym zezwoleń na działalność usługową w zakresie 

utrzymania czystości i porządku,  
4) bieŜącą kontrolę realizacji przepisów ustawy oraz niniejszego regulaminu,  
5) tworzenie warunków do selektywnej zbiórki, segregacji i składowania odpadów 

przydatnych do wykorzystania,  



6) wprowadzanie zakazu wywozu odpadów komunalnych1 w miejsca inne niŜ 
oczyszczalnia ścieków lub składowisko odpadów2,  

7) wprowadzanie zakazu wypalania traw, suchych roślin i innych odpadów,  
8) kierowanie wniosków o ukaranie w stosunku do osób winnych zaniedbań lub teŜ 

uchylających się od obowiązków w zakresie utrzymania porządku i czystości 
określonych w ustawie i niniejszym regulaminie,  

9) zapewnienie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok padłych zwierząt oraz 
współdziałanie z przedsiębiorstwami prowadzącymi zbiórki i utylizację padłych 
zwierząt.  

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

 
§ 3. 

1. Właściciele nieruchomości w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996 r.  
o utrzymaniu porządku i czystości w gminach3 ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku  
Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) , zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenach 
nieruchomości poprzez: 

1) wyposaŜenie nieruchomości w urządzenia słuŜące do zbierania odpadów4 
komunalnych zmieszanych i segregowanych (pojemniki, worki, kontenery) oraz 
utrzymywanie ich w  odpowiednim  stanie sanitarnym, porządkowym  
i technicznym, 

2) przyłączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci 
kanalizacyjnej technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposaŜenie 
nieruchomości w zbiornik bezodpływowy5 nieczystości ciekłych6 lub  
w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych7, 

3) przyłączenie nieruchomości do nowo wybudowanej  sieci kanalizacyjnej najpóźniej  
w terminie do 6 miesięcy od dnia oddania jej do eksploatacji, przyłączenie 
nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeŜeli nieruchomość jest 
wyposaŜona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania,  

4) dbanie o czystość, estetykę budynków i ogrodzeń wraz z terenem przyległym do nich 
poprzez usuwanie ze ścian budynków, ogrodzeń i innych obiektów - ogłoszeń, 
plakatów, napisów,  usuwanie  rosnących na nieruchomości chwastów, 

5) pielęgnowanie zieleni niskiej i wysokiej na terenach nieruchomości,    
6) oznaczenie nieruchomości przez umieszczenie w widocznym z ulicy/drogi numerem 

porządkowym o estetycznym wyglądzie, 
7) utrzymywanie odłogowanych8 nieruchomości rolniczych poprzez co najmniej 

jednokrotne koszenie w okresie wiosennym, 
8) utrzymywanie w stanie droŜności  rowów melioracyjnych i odwadniających, 

                                                 
1 Odpady komunalne rozumie się prze to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a takŜe odpady niezawierające odpadów 

niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów 
powstających w gospodarstwach domowych. 

2  Składowisko odpadów naleŜy przez to rozumieć wszelkie obiekty budowlane przeznaczone do składowania odpadów. 
3 Przez właściciela nieruchomości rozumie się przez to takŜe właścicieli, uŜytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby 

posiadające nieruchomości w zarządzie lub uŜytkowaniu, a takŜe inne podmioty władające nieruchomością.  
4 Zbieranie odpadów rozumie się przez to kaŜde działanie, w szczególności umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie 

odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania. 
5 Zbiornik bezodpływowy rozumie się przez to instalację urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich 

powstawania. 
6 Nieczystości ciekłe są to ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych. 
7 Ścieki bytowe - powstają z wód wykorzystywanych w gospodarstwach domowych - do utrzymywania higieny osobistej, spłukiwania 

urządzeń sanitarnych, przygotowywania posiłków itp. 
8 Odłóg – grunty porolne pozostawione bez ingerencji człowieka przez wiele lat. 



9) utrzymywanie w naleŜytym stanie pasów drogowych i kolejowych wraz z rowami 
odwadniających poprzez co najmniej dwukrotne ich koszenie w okresie od wiosny do 
jesieni. 

2. Z obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1 - 5 i 8 niniejszego Regulaminu 
zwolnieni są właściciele niezabudowanych działek przeznaczonych pod zabudowę do 
czasu rozpoczęcia prac budowlanych, jednak pod warunkiem, Ŝe na działce nie jest 
prowadzona działalność gospodarcza. 

3. JeŜeli na nieruchomości prowadzone są roboty budowlane w rozumieniu ustawy  
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U z 2006 r. Nr 156,  
poz. 1118 z późn. zm.), utrzymanie czystości i porządku na terenie budowy naleŜy do 
kierownika budowy.  

4. Uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu lub innych zanieczyszczeń  
z przystanków komunikacyjnych naleŜy do obowiązków przedsiębiorców uŜytkujących 
tereny słuŜące komunikacji publicznej. 

5. Obowiązki utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych naleŜą do zarządcy 
drogi. 

6. Obowiązki na terenach innych niŜ wymienione w ust. 1 – 5  naleŜą do gminy. 
7. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do udokumentowania korzystania z usług  

w zakresie zbierana, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych 
lub w zakresie opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości stałych 
oraz do przechowywania przez okres co najmniej dwóch lat umów oraz dowodów zapłaty 
za w/w usługi.  

8. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do udzielenia informacji związanych                    
z odbieraniem odpadów, usuwaniem nieczystości ciekłych i opróŜnianiem osadników 
przydomowych oczyszczalni ścieków oraz do przedstawienia dokumentów na Ŝądanie 
Wójta lub osoby przez niego upowaŜnionej.  

 
§ 4. 

1. Właściciele nieruchomości, o których mowa wyŜej, zobowiązani są do zbierania 
 i pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych  wg następujących 
zasad: 
1) odpady komunalne zmieszane i segregowane powinny być zbierane  

w pojemnikach o pojemności  co najmniej 60 litrów lub innych urządzeniach 
określonych w § 18 ust. 3 niniejszego Regulaminu, 

2)   liczba pojemników lub innych urządzeń i częstotliwość odbierania odpadów powinny 
zapewnić ich nie przepełnianie oraz utrzymanie czystości i porządku wokół nich, 

3)   zebrane selektywnie odpady i pozostałe zmieszane odpady komunalne powinny być 
przekazywane przedsiębiorcy posiadającemu stosowne zezwolenie Wójta Gminy Gzy 
w terminach określonych w umowie o odbiorze przedmiotowych odpadów,  

4) właściciel nieruchomości zapewnia przedsiębiorcy w uzgodnionym terminie 
swobodny dostęp do pojemników celem ich opróŜnienia, 

5) w przypadku krótkotrwałego zwiększenia odpadów komunalnych właściciel 
nieruchomości zgłasza ten fakt przedsiębiorcy świadczącemu usługi w zakresie 
odbierania odpadów w celu ustalenia warunków ich odbioru, 

6) odpady wielkogabarytowe z nieruchomości naleŜy  przekazywać przedsiębiorcy 
posiadającemu zezwolenie Wójta Gminy Gzy wg potrzeb, 

7) odpady z remontów, prowadzonych we własnym zakresie, powinny być zbierane 
w workach lub kontenerach wynajętych od przedsiębiorcy odbierającego odpady  
w wyznaczonym miejscu na terenie nieruchomości, 



8)  właściciel  nieruchomości, na terenie której w wyniku pielęgnacji zieleni powstają 
odpady roślinne, zobowiązany jest do ich selektywnego zbierania i przekazywania 
przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne z nieruchomości. Z powyŜszego 
obowiązku zwolnione są osoby fizyczne dokonujące kompostowania odpadów 
roślinnych we własnym zakresie i na własne potrzeby, w sposób nie powodujący 
uciąŜliwości dla sąsiednich nieruchomości, 

9) odpady niebezpieczne wytwarzane w gospodarstwach domowych lub innych źródłach9 
(baterie, detergenty zawierające substancje niebezpieczne, farby, kleje, kwasy, alkalia, 
rozpuszczalniki, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, leki, oleje i 
tłuszcze, środki ochrony roślin oraz opakowania po nich) zbierane powinny być w 
odrębnych urządzeniach o pojemności  dostosowanej do ilości wytwarzanych 
odpadów, a następnie będą: 
a) odbierane z nieruchomości na zgłoszenie właściciela przez przedsiębiorcę 

posiadającego stosowne zezwolenie, lub 
b) przekazywane do punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych 

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania czystości chodnika przyległego 
do nieruchomości: 
1) w okresie zimowym  poprzez  odśnieŜanie i posypywanie piaskiem  oraz  złoŜenie 

usuniętego z chodnika śniegu przy krawędzi jezdni celem zebrania go przez zarządcę 
drogi, 

2) w okresie bezśnieŜnym poprzez usuwanie zanieczyszczeń tj. piasku, błota, liści  
i innych odpadów, które mogą być gromadzone na chodniku i zbierane przez zarządcę 
drogi oraz usuwania gałęzi  krzewów i drzew zwisających nad chodnikami, ciągami 
pieszymi i komunikacyjnymi  utrudniających bezpieczne z nich korzystanie. 

3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są takŜe do:  
1) sprzątania terenu nieruchomości i pomieszczeń przeznaczonych do wspólnego uŜytku 

mieszkańców z zanieczyszczeń i odpadów komunalnych,  
2) zamiatania terenów utwardzonych, aby nie dopuścić do zalegania na nich 

zanieczyszczeń,  
3) utrzymywania drzew i krzewów w stanie zapobiegającym wyrządzaniu szkód poprzez 

pielęgnowanie zieleni niskiej i wysokiej istniejącej na terenie nieruchomości, 
zwłaszcza poprzez prowadzenie zabiegów agrotechnicznych, zapobieganie rozwojowi 
chorób i szkodników inwazyjnych.  

 
§ 5.  

1.  Mycie i naprawa pojazdów samochodowych, poza myjniami i warsztatami naprawczymi, 
dozwolone są z zachowaniem następujących warunków:  
1) moŜe się odbywać wyłącznie w obrębie nieruchomości i za zgodą jej właściciela,  
2) powstające ścieki odprowadzane będą do kanalizacji sanitarnej lub szczelnych 

zbiorników bezodpływowych,  
3) dopuszczalne jest przeprowadzanie jedynie drobnych, doraźnych napraw  

i regulacji pojazdów samochodowych pod warunkiem, Ŝe nie będą powodować 
powstawania ponadnormatywnych hałasów, emisji spalin oraz powstania ścieków 
zawierających oleje lub smary.  

2.  Zabronione jest mycie pojazdów samochodowych na ulicach, chodnikach, lasach, parkach  
i w pobliŜu zbiorników wodnych.  

 

                                                 
9
 NaleŜy przez to rozumieć  wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwa lub zakłady produkcyjne, usługowe , produkcyjno-usługowe, takie jak np. 

sklepy wielobranŜowe, Zakłady Opieki Zdrowotnej, punkty naprawy / demontaŜu pojazdów samochodowych lub innych maszyn, itp. 



§ 6. 

Usuwanie wraków pojazdów samochodowych ciąŜy na jego ostatnim właścicielu.  
W przypadku, gdy odnalezienie ostatniego właściciela wraku pojazdu przedłuŜa się, usunięcie 
wraku pojazdu odbywa się w trybie wykonania zastępczego przez gminę.  
 

§ 7. 

1. Umieszczanie reklam, ogłoszeń i plakatów dozwolone jest tylko w miejscach 
wyznaczonych na ten cel tj. na słupach i tablicach ogłoszeniowych. 

2. Dopuszcza się umieszczanie reklam, ogłoszeń i plakatów w innych miejscach, niŜ 
wymienione w ust. 1 pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia z właścicielem miejsc 
ich umieszczania. W takim przypadku właściciel odpowiada za ich estetykę i usunięcie 
po dniach na jaki  zostały umieszczone. 

 
§ 8.  

Na terenie gminy Gzy zabrania się:  
1) spalania odpadów komunalnych,  
2) spalania suchych traw, liści i innych pozostałości roślinnych w obrębie zwartej 

zabudowy mieszkaniowej,  
3) wylewania ciekłych odpadów komunalnych poza zbiorniki przeznaczone do ich 

gromadzenia,  
4) wylewania poza zbiorniki do tego przeznaczone zuŜytych olejów, smarów i innych 

zanieczyszczeń pochodzących z napraw lub konserwacji pojazdów,  
5) wywoŜenia i wysypywania odpadów stałych w miejscach do tego nieprzeznaczonych,  
6) zakopywania (dołowania) stałych odpadów komunalnych,  
7) gromadzenia odpadów i zanieczyszczeń na terenach uŜytku publicznego w celu ich 

późniejszego usunięcia, z zastrzeŜeniem § 10,  
8) wykorzystywania nieczynnych studni przydomowych do gromadzenia odpadów 

komunalnych (ciekłych i stałych),  
9) gromadzenia w pojemnikach na odpady: śniegu, lodu, błota, piasku, gruzu, gorącego 
ŜuŜla i popiołu, liści i innych zanieczyszczeń roślinnych. 

 
 

Rozdział III 
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach uŜytku 

publicznego. 
 

§ 9. 

UŜytkownikom terenów uŜyteczności publicznej zabrania się:  
1) niszczenia znajdujących się na tych terenach elementów infrastruktury technicznej 

takich jak: ławek, koszy na śmieci, zbiorników wodnych, instalacji oświetleniowej, 
tablic informacyjnych i innych elementów,  

2) niszczenia roślinności niskiej i wysokiej,  
3) hałasowania i zachowywania się w sposób wykraczający poza ogólnie przyjęte normy,  
4) zanieczyszczania wody znajdującej się w zbiornikach wodnych,  
5) wyrzucania i wylewania odpadów na tereny zielone,  
6) palenia ognisk w miejscach do tego celu nieprzeznaczonych oraz spalania odpadów 

zgromadzonych w koszach ulicznych i pojemnikach na odpady,  



7) odprowadzania nieczystości ciekłych do rowów otwartych, zbiorników wodnych, 
kanalizacji deszczowej oraz pompowania ich na pola, łąki, itp.  

 
§ 10. 

Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia uprzątnięte z chodnika mogą być czasowo 
zgromadzone na terenie ciągów komunikacyjnych w sposób niepowodujący zakłóceń 
w korzystaniu z nich.  
 

§ 11.  

Na terenach uŜytku publicznego zabrania się mycia i wykonywania napraw pojazdów 
mechanicznych poza warsztatami naprawczymi prowadzącymi działalność gospodarczą  
w zakresie napraw i mycia pojazdów.  
 

§ 12.  

Zabrania się niszczenia elewacji budynków, ogrodzeń i innych obiektów stanowiących 
własność komunalną poprzez naklejanie plakatów, reklam, pisanie haseł bądź wykonywanie 
rysunków bez zgody właściciela lub zarządcy obiektu. Plakaty, reklamy, nekrologi itp. 
powinny być umieszczone na odpowiednich tablicach, w gablotach lub na słupach 
ogłoszeniowych.  
 

§ 13.  

Właściciele nieruchomości, na terenie których znajdują się place zabaw dla dzieci 
zobowiązani są do:  

1. utrzymywania urządzeń do zabaw w naleŜytym stanie technicznym i sanitarnym, 
zapewniającym bezpieczeństwo i zachowanie zasad higieny,  

2. wymiany pisaku w piaskownicach, co najmniej 1 raz w roku kalendarzowym.  
 

§ 14.  

1. Na terenach publicznych (szkoły, place zabaw, zakłady opieki zdrowotnej, itp.) 
rozmieszcza się kosze oraz kontenery przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów  
w ilości zaleŜnej od potrzeb oraz stopnia natęŜenia ruchu pieszego.  

2. Obowiązek instalowania koszy na drogach publicznych oraz usuwania zgromadzonych 
w nich odpadów, ciąŜy na zarządcy drogi, a na innych nieruchomościach na ich 
właścicielu.  
 

§ 15. 

Placówki handlowe, usługowe, gastronomiczne i inne winny być wyposaŜone w pojemniki  
w ilości zapewniającej utrzymanie porządku i czystości. Pojemniki te winny być umieszczone 
przy wejściu do obiektu lub na jego terenie.  
 

 

 

§ 16.  

Organizatorzy imprez masowych lub zgromadzeń o charakterze publicznym zapewniają 
wystarczającą ilość pojemników bądź kontenerów do gromadzenia odpadów komunalnych 



oraz odpowiedniej ilości szaletów przenośnych zarówno na terenie, na którym zorganizowana 
jest impreza, zgromadzenie jak i na terenach przyległych.  
 

§ 17.  

Zabrania się gromadzenia w koszach przydroŜnych odpadów komunalnych powstających 
w lokalach handlowych, gastronomicznych, usługowych i mieszkalnych.  
 

Rozdział IV 
Rodzaje i minimalne pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków 

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

 
§ 18. 

1. Ustala się następujące rodzaje urządzeń przeznaczonych do gromadzenia odpadów 
komunalnych na terenie gminy Gzy:  

1) pojemniki (kubły) na zmieszane odpady komunalne o pojemności: 120l, 240l, 1100l  
            w zaleŜności od porozumienia właściciela nieruchomości z podmiotem uprawnionym; 

2) worki na odpady segregowane o minimalnej pojemności 80l; 
3) kosze uliczne o pojemności co najmniej 35l. 

2. Ustala się średnie ilości miesięczne wytwarzanych odpadów komunalnych : 
1) w gospodarstwach domowych – 30l/ na osobę; 
2) w gospodarstwach domowych z działalnością gospodarczą –  80l / na osobę; 
3) na działalności gospodarczej – 50l/ na osobę. 

3. Ustala się minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych w: 

  1) gospodarstwach domowych liczących:  
   a) do 5 osób właściciel zobowiązany jest do wyposaŜenia swojej nieruchomości       

minimum w jeden pojemnik  o pojemności 120l lub większy, w ramach potrzeb 
      dodatkowo w worki, 

          b) od 5 do 7 osób właściciel zobowiązany  jest do wyposaŜenia swojej nieruchomości 
minimum w dwa pojemniki o pojemności 120l lub jeden 240 l, w ramach potrzeb  
dodatkowo w worki, 

   c) od 8 osób i powyŜej właściciel zobowiązany jest do wyposaŜenia swojej 
nieruchomości minimum w dwa urządzenia o pojemności 120l lub jedno 240l oraz  
w dodatkowe urządzenia o pojemności minimum 240l tak, aby na kaŜde 
przekroczone 8 osób ilość urządzeń 240l wzrastałaby o dodatkowa sztukę, w ramach 
potrzeb dodatkowo w worki. 

       2)  gospodarstwach domowych z działalnością gospodarczą liczących : 
   a) do 5 osób właściciel zobowiązany jest do wyposaŜenia swojej nieruchomości          

minimum w dwa pojemniki o pojemności 120l lub jeden 240l, w ramach potrzeb 
dodatkowo w worki, 

   b) od 5 do 7 osób właściciel zobowiązany  jest do wyposaŜenia swojej nieruchomości 
minimum w trzy pojemniki o pojemności 120l lub dwa 240l, w ramach potrzeb 
dodatkowo w worki, 

   c) od 8 osób i powyŜej właściciel zobowiązany jest do wyposaŜenia swojej 
nieruchomości minimum w trzy urządzenia o pojemności 120l lub dwa 240l oraz  
w dodatkowe urządzenia o pojemności minimum 240l tak, aby na kaŜde 



przekroczone 8 osób ilość urządzeń 240l wzrastałaby o dodatkowa sztukę, w ramach 
potrzeb dodatkowo w worki. 

3) Właściciel nieruchomości, na której prowadzona jest wyłącznie działalność     
gospodarcza zobowiązany  jest do wyposaŜenia swojej nieruchomości w : 

a)   dwa pojemniki o pojemności 120l lub w jeden 240l,  jeŜeli ilość osób 
zatrudnionych / przebywających na terenie nieruchomości nie przekracza 5 osób 
na dobę, w ramach potrzeb dodatkowo w worki, 

b)   trzy pojemniki o pojemności 120l lub w dwa 240l jeŜeli ilość osób 
zatrudnionych/przebywających na terenie nieruchomości liczy od 5 do 7 osób na 
dobę, w ramach potrzeb dodatkowo w worki, 

c)   jeŜeli ilość osób zatrudnionych/przebywających na terenie nieruchomości na 
dobę liczy od 8 i powyŜej na nieruchomości muszą być umieszczone minimum 
cztery urządzenia o pojemności 120l lub w dwa 240l oraz dodatkowe urządzenia  
o pojemności 2400l, tak aby na kaŜde przekroczone 8 osób ich ilość wzrastała   
o dodatkową sztukę, w ramach potrzeb dodatkowo w worki. 

4. Pojemniki wymienione w ust. 1 punkt 1) powinny być przenośne, szczelne i wyposaŜone 
w pokrywy słuŜące do zamykania.  

5. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny naleŜy gromadzić w workach 
oznakowanych odbieranych z nieruchomości zgodnie z ustalonym harmonogramem 
przez podmiot wykonujący usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych. 

6. Dla potrzeb selektywnego gromadzenia odpadów naleŜy stosować worki w następującej 
kolorystyce : 

1) biały – z napisem SZKŁO BEZBARWNE z przeznaczeniem na odpady 
opakowaniowe ze szkła bezbarwnego; 

2) zielony – z napisem SZKŁO KOLOROWE z przeznaczeniem na odpady 
opakowaniowe ze z szkła kolorowego; 

3) Ŝółty – z napisem PLASTIK I METALE z przeznaczeniem na odpady opakowaniowe 
z tworzyw sztucznych i metali; 

4) brązowy – z napisem ODPADY BIODEGRADOWALNE z przeznaczeniem na 
odpady biodegradowalne - w tym zielone. 

7. Właściciel nieruchomości, na terenie której powstają odpady biodegradowalne, 
zobowiązany jest do ich selektywnego zbierania i przekazywania przedsiębiorcy 
odbierającemu odpady. Z obowiązku zwolnieni są właściciele dokonujący 
kompostowania odpadów roślinnych we własnym zakresie i na własne potrzeby,  
w sposób nie powodujący uciąŜliwości dla otoczenia. 

8. Odpady wielkogabarytowe naleŜy gromadzić na terenie nieruchomości w miejscu 
słuŜącym do zbierania odpadów komunalnych, w sposób nie utrudniający korzystania  
z nieruchomości a następnie przekazywać uprawnionemu podmiotowi.  

9. Uprawniony podmiot zobowiązany jest do przeprowadzenia zbiórki odpadów 
wielkogabarytowych nie rzadziej niŜ 2 razy w roku, w terminach:  
� do 30 kwietnia  
� do 30 października 

10. Odpady niebezpieczne powstające na nieruchomości takie jak: baterie, akumulatory, 
pozostałości lakierów i farb, rozpuszczalniki, oleje, sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
środki ochrony roślin, świetlówki i lampy rtęciowe itp. zbierane powinny być  
w odrębnych urządzeniach o pojemności dostosowanej do ilości wytwarzanych odpadów, 
a następnie : 
1)   odbierane z nieruchomości na zgłoszenie właściciela przez przedsiębiorcę 

posiadającego stosowne zezwolenie, 



2)   przekazywane w ramach obwoźnych zbiórek w terminach wyznaczonych przez 
organizatora, 

3)   przekazywanie do punktów ich sprzedaŜy.  
11. Informację o terminach i sposobie przeprowadzenia zbiórki odpadów wymienionych  

w ust. 9 i 10 podmiot uprawniony podaje do publicznej wiadomości w sposób 
zwyczajowo przyjęty na terenie gminy, na stronie internetowej  oraz na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Gminy na 14 dni przed planowanym terminem zbiórki. 

 
 

Rozdział VI 
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych 

 z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do uŜytku publicznego.  
 

§ 19.  

1. Usuwanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zabudowanych winno 
odbywać się nie rzadziej niŜ raz w miesiącu przez przedsiębiorcę posiadającego stosowne 
zezwolenie wydane przez Wójta Gminy Gzy lub przez samego właściciela nieruchomości 
poprzez dostarczenie  odpadów do zakładu utylizującego. 

2. Usuwanie stałych odpadów komunalnych z terenów uŜytku publicznego powinno się 
odbywać wg potrzeb z częstotliwością zapewniającą stałe utrzymanie czystości 
i porządku. W szczególności częstotliwość ta winna zapewniać nieprzepełnienie 
pojemnika.  

3. Usuwanie ciekłych odpadów komunalnych powinno się odbywać z częstotliwością  
i w sposób zapobiegający przepełnieniu zbiornika przez przedsiębiorcę posiadającego 
stosowne zezwolenie wydane przez Wójta Gminy Gzy. 

 
Rozdział V 

Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych 
do składowania na składowiskach odpadów 

 
§ 20. 

1. Właściciele nieruchomości mogą kompostować część organiczną odpadów komunalnych 
na terenie swojej nieruchomości . W przypadku braku takich moŜliwości naleŜy odpady 
roślinne przekazywać oddzielnie na zasadach odpłatności firmie wywozowej. 
Kompostowanie odpadów nie moŜe stanowić uciąŜliwości zapachowych dla sąsiednich 
nieruchomości 

2. Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji zebranych na 
terenie Gminy Gzy dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów określa                        
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Gzy. 

Rozdział VI 
Inne wymagania wynikające z Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Gzy 

 
§ 21. 

1. Niesegregowane odpady komunalne, które nie mogą być poddane odzyskowi, odpady 
wielkogabarytowe zebrane z terenu Gminy Gzy oraz odpady z selektywnej zbiórki, 
prowadzonej na terenie Gminy, naleŜy składować na  składowiskach spełniających 
wymagania art. 9 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach  
(tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku,  Nr 39, poz. 251 z późn. zm.). 



2. Nieczystości płynne z nieruchomości nieskanalizowanych naleŜy dostarczyć do stacji 
zlewnych . 

Rozdział VII  
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed 

zagroŜeniem lub uciąŜliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 
przeznaczonych do wspólnego uŜytku 

 
§ 22. 

 1.  Właściciele i opiekunowie zwierząt są zobowiązani do sprawowania właściwej opieki 
nad zwierzętami, w tym w szczególności do niepozostawiania ich bez nadzoru.  

2. Utrzymujący zwierzęta domowe ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie 
utrzymywanych zwierząt,  szkody wyrządzone przez nie, usunięcie zwłok padłego 
zwierzęcia w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.  

3. Zwierzę powinno być naleŜycie uwiązane lub znajdować się w pomieszczeniu 
zamkniętym lub znajdować się na terenie ogrodzonym uniemoŜliwiającym samodzielne 
wydostanie się zwierzęcia z zachowaniem przepisów o ochronie zwierząt.  

4. Właściciel nieruchomości ma obowiązek oznakowania tabliczką ostrzegawczą bramy lub 
furtki wejściowej na teren ogrodzonej posesji, na której utrzymywane jest zwierzę 
mogące stanowić zagroŜenie dla zdrowia lub Ŝycia ludzi.  

 
§ 23. 

1. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe naleŜy: 
1) w odniesieniu do psów:  

a) okresowe szczepienie przeciwko wściekliźnie i posiadanie odpowiedniego 
dokumentu potwierdzającego dokonanie takiego szczepienia lub posiadanie 
ksiąŜeczki zdrowia zwierzęcia z wpisami przeprowadzonych szczepień 

b) wyposaŜenie psa w obroŜę, a w przepadku ras uznawanych za agresywne -  
w kaganiec, 

c) prowadzenie psa na uwięzi, a psa rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób 
zagraŜającego otoczeniu - w nałoŜonym kagańcu, 

d) zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie 
nieruchomości moŜe mieć miejsce wyłącznie w sytuacji, gdy nieruchomość jest 
ogrodzona w sposób uniemoŜliwiający opuszczenie jej przez psa i wykluczający 
dopuszczenie osób trzecich, a nieruchomość posiada oznakowanie tabliczką ze 
stosownym ostrzeŜeniem 

2)  w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych: 
a) stały i skuteczny dozór, 
b) zabrania się wprowadzania zwierząt do obiektów uŜyteczności publicznej,                      

z  wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt - postanowienie to nie 
dotyczy osób niewidomych, korzystających z  pomocy  psów, 

c) zabrania się wprowadzania zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw,                      
w tym piaskownic dla dzieci, 

d) natychmiastowe usuwanie przez właścicieli zanieczyszczeń pozostawionych przez 
zwierzęta domowe w obiektach i na terenach przeznaczonych do uŜytku 
publicznego, 

e) zabrania się szczucia psami lub doprowadzania ich do stanu, w którym pies moŜe 
stać się niebezpieczny dla człowieka lub innego zwierzęcia.  



2. Utrzymujący gady, płazy, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub uŜytkowych 
zobowiązani są zabezpieczyć je przed wydostaniem się z lokalu. 

3. Wszystkie psy przebywające w miejscach publicznych bez właściciela oraz bezpańskie 
będą odławiane i przekazywane do schroniska dla zwierząt z zachowaniem przepisów  
o ochronie zwierząt.  

4. Koszty związane z odłowieniem psa oraz koszty pobytu w schronisku ponosi właściciel 
psa.  

Rozdział VIII  

Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych  
z produkcji rolniczej 

 
§ 24. 

Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich z wyłączeniem drobiu i królików na 
terenach wyłączonych z produkcji rolnej na obszarze gminy Gzy.  

1) Posiadacz zwierząt gospodarskich zobowiązany jest do przestrzegania następujących 
zasad: 
a) zapewnienia zwierzętom odpowiednich pomieszczeń gospodarskich, 

  b) pszczoły naleŜy trzymać w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej 5 metrów 
od granicy  nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie 
stanowiły  uciąŜliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości. 

2) Właściciele zwierząt gospodarskich zobowiązani są do gromadzenia i usuwania 
odpadów oraz nieczystości powstających w związku z chowem zwierząt w sposób 
zgodny  
z obowiązującymi przepisami, w szczególności przepisami sanitarno - 
epidemiologicznymi oraz prawem ochrony środowiska i kodeksem dobrej praktyki 
rolniczej.  

3) Nieczystości nie mogą powodować zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód 
powierzchniowych i podziemnych.  

4) Gnojówkę oraz gnojowicę naleŜy gromadzić w oddzielnych od ciekłych odpadów 
komunalnych, szczelnych zbiornikach bezodpływowych.  

5)  Właściciel lub uŜytkownik zwierząt gospodarczych wykorzystywanych do 
wykonywania usług przemysłowych zobowiązany jest do usuwania nieczystości 
pozostawionych przez zwierzęta. 

 
Rozdział IX 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzenia 
 

§ 25. 
 

1. Właściciele nieruchomości  połoŜonych na terenie gminy Gzy, zobowiązani są do  
przeprowadzenia w miarę potrzeb deratyzacji nieruchomości . 

2. Koszty przeprowadzenia deratyzacji pokrywa właściciel nieruchomości. 
3. Terminy i obszary obowiązkowej deratyzacji wyznacza Wójta Gminy Gzy  

w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym i podaje do 
publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.  

 
 



Rozdział X 
Postanowienia końcowe 

 
§ 26. 

1. Wójt Gminy Gzy sprawuje nadzór nad realizacją obowiązków utrzymania czystości  
i porządku wynikających z niniejszego Regulaminu. 

2. Kto nie wykonuje obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie, podlega karze 
grzywny zgodnie z art. 10 ust. 2 i ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku   
w gminach." 

 
§ 27. 

Traci moc: Uchwała Nr VIII/36/07 Rady Gminy Gzy z dnia 01 sierpnia 2007 roku  
w sprawie  utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gzy. 

 
§ 28. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gzy. 
 

§ 29. 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym 
Województwa.  
 
 
 
 
       PRZEWODNICZĄCA 

RADY GMINY GZY 

Marianna Filipowicz  



 


