
 

 

UCHWAŁA NR XXXI/247/2013 

RADY MIEJSKIEJ W BISKUPCU 

z dnia 20 marca 2013 r. 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Biskupiec 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 

Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), oraz na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391) po zasięgnięciu opinii 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Rada Gminy Biskupiec uchwala, co następuje:  

§ 1. Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Biskupiec 

stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 2. Traci moc uchwała XXXVI/261/06 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie 

uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biskupiec.* 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Biskupca.  

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

Waldemar Kwiatek 

Załącznik Do Uchwały Nr XXXI/247/2013  

Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 20.03.2013  

 

REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI l PORZĄDKU NA TERENIE GMINY BISKUPIEC 

ROZDZIAŁ l  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1 

Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biskupiec, w 

szczególności dotyczące: 

1. Wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących: 

1) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania następujących frakcji odpadów komunalnych: 

papieru i tektury (w tym opakowania, gazety, czasopisma itd.), metalu, tworzywa sztucznego, 

szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe, 

opakowań wielomateriałowych 
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2) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, a także odpadów zielonych z 

ogrodów    i parków 

3) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania powstających w gospodarstwach domowych: 

przeterminowanych leków i chemikaliów (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itd.), zużytych 

baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów 

wielkogabarytowych, odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych, zużytych opon, 

tekstyliów 

4) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do 

użytku publicznego 

5) 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: 

1) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych 

źródłach 

2) 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 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (Dz. U. z 2012 roku, poz. 391); 

2. umowach – należy przez to rozumieć umowy, rozumiane zgodnie z treścią art. 6. ust. 1 ustawy, podpisane   

z podmiotem uprawnionym przez właścicieli nieruchomości;  

3. stawkach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi– należy przez to rozumieć stawki ustalone 

uchwałą Rady Gminy Biskupiec na podstawie upoważnienia zawartego w art. 6k ust. 1 ustawy;  

4. odpadach komunalnych - należy przez to rozumieć odpady komunalne w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 7 

ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 r. poz. 21); 

5. odpadach ulegających biodegradacji - należy przez to rozumieć odpady, o których mowa w art. 3. ust. 1 

pkt 10 w rozumieniu ustawy z dnia 14.12.12 r. o odpadach (Dz. U. 2013 r. poz. 21); 

6. odpadach zielonych – należy przez to rozumieć odpady zielone w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy z 

dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 r. poz. 21); 

7. odpadach wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć odpady komunalne o dużych rozmiarach, a w 

szczególności: meble, materace, wózki dziecięce, wanny i inne nie mieszczące się w standardowych 

pojemnikach lub kontenerach; 

8. odpadach opakowaniowych – rozumie się przez to wszystkie opakowania, w tym opakowania 

wielokrotnego użytku wycofane z ponownego użycia, stanowiące odpady w rozumieniu przepisów o 

odpadach, z wyjątkiem odpadów powstających w procesie produkcji opakowań, 

9. selektywnym zbieraniu - rozumie się przez to zbieranie, w ramach którego dany strumień odpadów, w 

celu ułatwienia określonego sposobu przetwarzania, obejmuje jedynie rodzaje odpadów charakteryzujące 

się takimi samymi właściwościami i takim samym charakterem; 

10. odpady zmieszane - należy przez to rozumieć odpady zbierane nieselektywnie; 
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11. odpadach budowlano-remontowych i rozbiórkowych – rozumie się przez to frakcję odpadów 

pochodzących z remontów, budów i rozbiórek, na które nie trzeba uzyskać pozwoleń na budowę lub 

których nie trzeba zgłaszać do administracji budowlano - architektonicznej;  

12. odpadach niebezpiecznych - należy przez to rozumieć odpady niebezpieczne w rozumieniu art. 3 ust.2  

ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. 2013 r. poz. 21); 

13. nieczystościach ciekłych - należy to rozumieć ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach 

bezodpływowych;  

14. zbiornikach bezodpływowych – należy to rozumieć instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia 

nieczystości ciekłych w miejscu ich powstania;  

15. stacjach zlewnych – należy to rozumieć, instalacje i urządzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci 

kanalizacyjnej służące do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi       

z miejsc gromadzenia;  

16. punkcie selektywnego zbierania – należy przez to rozumieć w znaczeniu art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z tym, 

że punkty takie mogą być stacjonarne i mobilne, punktem mobilnym jest także samochód odbierający 

wyselekcjonowane odpady sprzed domów. 

17. harmonogramie – należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie 

Gminy Biskupiec, uwzględniający zapisy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Biskupiec dotyczące minimalnej częstotliwości odbioru odpadów zależnej od rodzaju odpadów, miejsca ich 

wytwarzania oraz wytwórcy, dostarczany przez gminę.  

18. przedsiębiorcach – podmiot realizujący zadania w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości oraz prowadzący działalność w zakresie wymienionym w art. 7 ustawy, na którą konieczne 

jest uzyskanie zezwolenia;  

19. chowie zwierząt – rozumie się przez to wszelkie formy posiadania zwierząt gospodarskich bez względu na 

tytuł prawny oraz sposób ich utrzymywania i użytkowania;  

20. zwierzętach domowych – należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjne przebywające wraz z 

człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w 

charakterze jego towarzysza, zgodnie z art. 4 pkt 17 ustawy z dnia 21.08.97 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 

2003 Nr 106 poz. 1002 z późn. zm.);  

21. zwierzętach gospodarskich – należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów o 

organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;  

22. zwierzętach bezdomnych – należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, 

zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub 

innej osoby, pod której opieką trwale pozostawały; zgodnie z art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 21.08.97 r. o 

ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 Nr 106 poz. 1002 z późn. zm.);  

23. Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie 

gminy Biskupiec”;  

 

ROZDZIAŁ 2 

WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE 

NIERUCHOMOŚCI 

§3 

1. Zadania gminy: 

1) Gmina zapewnia czystość i porządek na swoim terenie i tworzy warunki niezbędne do ich utrzymania; 

2) Gmina zapewnia budowę, utrzymanie i eksploatację regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów 

komunalnych; 

3) Gmina jest zobowiązana do zorganizowania przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości albo na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów; 

4) Gmina zawiera umowę z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. 
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2. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez: 

1) Wyposażenie nieruchomości w opisane w niniejszym Regulaminie w Rozdziale 3 i 5, urządzenia służące 

do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym. 

2) Przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.* 

3) Prowadzenie selektywnego zbierania i przekazywanie przedsiębiorcy odpadów komunalnych, w sposób 

opisany w niniejszym Regulaminie. 

4) Zbieranie odpadów nie podlegających selekcji do pojemników o wielkości i liczbie uzależnionej od liczby 

mieszkańców nieruchomości w sposób opisany w niniejszym Regulaminie. 

5) Przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i  pozostałych zmieszanych przedsiębiorcy w terminach 

wyznaczonych harmonogramem dostarczanym właścicielom nieruchomości. 

6) Zagwarantowanie bezkolizyjnego dojazdu do wyznaczonego punktu zbierania odpadów. 

7) Uprzątanie przez właścicieli nieruchomości, błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników 

położonych wzdłuż nieruchomości poprzez: 

a) usuwanie tych zanieczyszczeń i umieszczanie ich przy krawężniku chodnika od strony jezdni w sposób nie 

powodujący zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów 

b) podjęcie działań likwidujących lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika.* 

c) zadania wymienione w pkt a i b powinny być realizowane: 

 niezwłocznie po ustaniu opadów lub 

 najpóźniej do godz. 6:30 w przypadku wystąpienia opadów w godzinach nocnych tj. 22:00 to do 6:00 

rano. 

8) Uprzątanie piasku z chodnika w sposób jak wyżej. 

9) Niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów 

budowlanych, powstałych w wyniku budów i remontów lokali oraz budynków. 

10) Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wyłącznie w miejscach dozwolonych, a więc: 

1) Na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego tylko pod warunkiem, że powstające 

ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w szczelnych zbiornikach 

bezodpływowych, w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do 

zbiorników wodnych lub do ziemi. 

2) Na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie 

oznaczonych. 

11) Stosowanie oraz gromadzenie obornika i płynnych odchodów zwierzęcych na terenie gospodarstwa rolnego     

w miejscach spełniających wymogi przepisów ustawy z dnia 10 lipca 2007r. o nawozach i nawożeniu  

(Dz. U. z 2007 r. Nr 147, poz. 1033). 

12) Coroczną wymianę piasku w piaskownicach zlokalizowanych na terenach publicznie dostępnych.* 

13) Postępowanie z odpadami innymi niż komunalne, powstającymi na terenie nieruchomości w wyniku 

prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 14.12.12 r. o 

odpadach (Dz. U. z 2013, poz. 21); 

14) Stosowanie się właścicieli zwierząt domowych i gospodarskich do przepisów rozdziałów 8 i 9 niniejszego 

Regulaminu. 

§4 

Pola campingowe i namiotowe w okresie pobytu wczasowiczów muszą być wyposażone w wystarczająca ilość 

pojemników na odpady. Ilość pojemników winna być dostosowana do liczby wczasowiczów.* 

ROZDZIAŁ 3  

ZASADY OGÓLNE W ZAKRESIE PROWADZENIA SELEKTYWNEGO ZBIERANIA 

I ODBIERANIA ODPADÓW 

§5 

Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów: 

1. Obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki obciąża właściciela nieruchomości. „Worki do 

selektywnej zbiórki zostaną dostarczone przez przedsiębiorcę”*. 

2. Prowadzenie selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów komunalnych:  

 papieru, tektury i opakowań wielomateriałowych (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.),  

 metalu, tworzywa sztucznego,  

 szkła (białe i kolorowe)  

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 1895



3. Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w tym odpadów 

opakowaniowych ulegających biodegradacji, „a także odpadów zielonych z ogrodów i parków”* jest 

obowiązkowe we wszystkich rodzajach zabudowy, „z tym, że w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej w 

sytuacji gdy nieruchomość posiada powierzchnię minimum 500 m
2
, właściciele nieruchomości mogą 

korzystać z przydomowego kompostownika pod warunkiem, że jego wielkość pozwala na co najmniej 

dwuletni okres przetrzymania w nim kompostowanego materiału przekładanego warstwą gleby i 

dojrzałego kompostu; pozostali”* właściciele nieruchomości przekazują przedsiębiorcy odpady ulegające 

biodegradacji w workach koloru fioletowego. 

4. Przeznaczone do selektywnego zbierania opakowania po żywności i inne, powinny być czyste i bez 

zawartości. 

5. Z odpadów opakowaniowych posiadających zakrętki należy je odkręcić; można je ponownie nakręcić po 

zgnieceniu, tak by zachowały zmniejszoną objętość. 

6. Opróżnione opakowania należy, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, trwale zgnieść przed złożeniem do 

worka. 

7. Odpady zebrane selektywnie odbierane są przez przedsiębiorcę z miejsc wcześniej uzgodnionych z 

przedsiębiorcą zgodnie z dostarczonym harmonogramem. 

8. Prowadzenie selektywnego zbierania powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych 

leków  i chemikaliów (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itd.), zużytych baterii i akumulatorów, 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 

odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych, zużytych opon,  tekstyliów  obowiązkowe jest we 

wszystkich rodzajach zabudowy. 

9. odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, muszą zostać załadowane do odpowiedniego pojemnika 

przeznaczonego na tego typu odpady lub dostarczyć je do gminnego punktu zbiórki odpadów 

problematycznych.  

§6 

Ustala się następujące zasady w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych: 

1. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela 

nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał umowę;  

2. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich 

instrukcji eksploatacji. 

ROZDZIAŁ 4 

CZĘSTOTLIWOŚĆ POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH I NIECZYSTOŚCI 

CIEKŁYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO 

UŻYTKU PUBLICZNEGO 

§7 

Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości i terenów 

przeznaczonych do użytku publicznego: 

1. odpady nieselekcjonowane odbierane są, nie rzadziej niż: 

1) w zabudowie jednorodzinnej- raz na dwa tygodnie poza sezonem i w sezonie 

2) w zabudowie wielorodzinnej - raz w tygodniu poza sezonem i w sezonie 

2. zbieranie w pojemnikach o wielkości uzależnionej od liczby mieszkańców nieruchomości odpadów nie 

podlegających selekcji, po uzgodnieniu z przedsiębiorcą w razie potrzeby: 

1) tworzyw sztucznych nieopakowaniowych, 

2) szkła nieopakowaniowego, 

3) odpadów mineralnych, 

4) drobnej frakcji popiołowej, 

5) oraz innych strumieni odpadów zmieszanych, 

3. prowadzenie w opisanym niżej zakresie selektywnego zbierania i przekazywania do odbioru odpadów 

komunalnych: 

1) papier, tektura i opakowania wielomateriałowe (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.), metal, 

tworzywa sztuczne, szkło (białe i kolorowe), 

–   nie rzadziej niż raz w miesiącu dla w zabudowie jednorodzinnej 

 nie rzadziej niż raz w tygodniu w zabudowie wielorodzinnej 
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2) tworzywa sztuczne i metale -  nie rzadziej niż raz w miesiącu 

 nie rzadziej niż raz w miesiącu dla w zabudowie jednorodzinnej 

 nie rzadziej niż raz w tygodniu w zabudowie wielorodzinnej 

3) odpady kuchenne i zielone ulegające biodegradacji - dopuszcza się zbieranie odpadów 

biodegradowalnych w pojemnikach na odpady zmieszane lub kompostowanie ich w przydomowych 

kompostownikach.  

4) odpady niebezpieczne, problematyczne odbierane są na bieżąco w gminnym punkcie zbiórki 

odpadów problematycznych 

5) odpady wielkogabarytowe odbierane są dwa razy w roku - przed sezonem letnim i przed 

sezonem zimowym, bądź na bieżąco w gminnym punkcie zbiórki odpadów problematycznych 

6) odpady budowlane będą odbierane na indywidualne zgłoszenie. 

 

§8 

Do zbierania okresowo zwiększonej ilości odpadów komunalnych, oprócz typowych pojemników i kontenerów, 

mogą być używane odpowiednio oznaczone worki z tworzyw sztucznych, udostępniane przez przedsiębiorcę 

świadczącego usługi na wywóz odpadów komunalnych i wcześniejszym uzgodnieniu terminu i miejscu ich 

odbioru, za dodatkową opłatą dla przedsiębiorcy. 

 

ROZDZIAŁ 5 

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. 

§9 

Określa się rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych 

odpadów komunalnych na terenie nieruchomości: 

1. pojemniki  muszą spełniać  wymagania  Rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych jakie powinien 

spełniać podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości* 

2. właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażyć się w pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych 

3. przewiduje się następujące urządzenia do zbierania odpadów komunalnych na terenie 

gminy Biskupiec: 

1) kosze uliczne o pojemności od 35 do 70 1; 

2) pojemniki na odpady o pojemności 110, 120 l, 2401, 11001  

3) worki o pojemności od 60 do 120 1; 

4) kontenery na odpady budowlane 

5) dopuszcza się stosowanie worków do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych w przypadku 

utrudnianego dojazdu do nieruchomości pojazdów ciężarowych (śmieciarki).  

4. odpady komunalne należy gromadzić w workach, pojemnikach lub kontenerach o minimalnej 

pojemności, uwzględniającej następujące normy: 

1) dla budynków mieszkalnych 301 tygodniowo na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 

110 l, 120 l na każdą nieruchomość; odpady segregowane można gromadzić w workach o 

pojemności co najmniej 601 

2) dla szkół wszelkiego typu 3 l na każdego ucznia i pracownika 

3) dla żłobków i przedszkoli 3 l na każde dziecko i pracownika 

4) dla lokali handlowych 50 l na każde 10m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden 

pojemnik 120 l na lokal 

5) dla punktów handlowych poza lokalem 50 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej 

jeden pojemnik 120 l na każdy punkt 

6) dla lokali gastronomicznych 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne 

7) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji co najmniej jeden pojemnik 120 1 

8) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń 

biurowych i socjalnych pojemnik 120 l na każdych 10 pracowników 

9) dla hoteli, pensjonatów, domów opieki 20 l na jedno łóżko 

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz. 1895



10) dla ogródków działkowych 20 l na każdą działkę w okresie od l marca do 31 października 

każdego roku, i 5 l poza tym okresem 

11) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest 

również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika na odpady* 

12) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest 

również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika na odpady* 

§10 

Określa się rodzaje i pojemność worków przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów przez właścicieli 

nieruchomości i dysponujących lokalami: 

1. Worki i pojemniki muszą spełniać wymagania Rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych jakie 

powinien spełniać podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.* 

2. Pojemność worków winna wynosić od 60 l do 120 1. 

3. Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować worki o następujących ujednoliconych 

kolorach: 

1) NIEBIESKI z przeznaczeniem na papier, tekturę, opakowania wielomateriałowe 

2) ŻÓŁTY z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne i metale 

3) BIAŁY z przeznaczeniem na szkło (białe i kolorowe)  

4. Przeterminowane leki należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazać je do 

specjalistycznych pojemników znajdujących się w aptekach na terenie Gminy Biskupiec. 

5. Zużyte baterie i akumulatory należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać je do 

specjalistycznych pojemników znajdujących się w Punkcie Zbiórki Odpadów Problematycznych u 

przedsiębiorcy wyłonionego w drodze przetargu. 

6. Odpady budowlane należy gromadzić w specjalistycznych pojemnikach lub kontenerach, uniemożliwiających 

pylenie.; 

7. Sprzęt elektryczny i elektroniczny: należy dostarczyć do selektywnego punktu gromadzenia odpadów lub w 

przypadku zakupu nowego sprzętu, należy oddać zużyty sprzęt tego samego rodzaju w sklepie lub hurtowni 

albo przekazać przedsiębiorcy po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i sposobu przekazania zużytego 

sprzętu. 

§11 

Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach przeznaczonych do 

użytku publicznego: 

1. Na chodnikach, przystankach komunikacji publicznej,  peronach kolejowych, w parkach: 

1) kosze uliczne o pojemności od 35 do 75 l, 

2) odległość pomiędzy koszami rozstawionymi na drogach publicznych i w parkach nie może przekraczać 

150 m; 

3) na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą, a jeśli jej nie ma to w sąsiedztwie 

oznaczenia przystanku 

4) na peronach odległość pomiędzy koszami nie może przekraczać 50 m 

2. W centrach handlowych, przed sklepami wielkopowierzchniowymi i szkołami - zestawy pojemników 

przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła białego i kolorowego, tworzyw sztucznych, metali, 

papieru i tektury, wielomateriałowych o pojemności od 800 l do 1500 l, oznakowane kolorami takimi jak 

worki przeznaczone do selektywnej zbiórki, opisowo i znakiem graficznym. 

 

§12 

Ustala się standardy utrzymania pojemników i miejsc zbierania i gromadzenia odpadów przed ich odebraniem 

przez przedsiębiorcę w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym: 

1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki w stanie czystości zarówno zewnętrznej 

jak i wewnątrz;  

2. Pojemnik po jego opróżnieniu nie powinien wydzielać nieprzyjemnych zapachów.* 

3. Pojemnik nie powinien być uszkodzony lub pozbawiony, np. pokrywy. 

4. Miejsca gromadzenia odpadów należy utrzymywać w stanie czystości poprzez ich zamiatanie i 

uprzątanie.* 

§13 

Ustala się zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów „i gromadzenia nieczystości 

płynnych”*: 
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1. Podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględniać przepisy § 22 i § 23 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki   i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,póz. 690, z 2003 r. Nr 33, póz. 270 i z 2004 

r. Nr 109, póz. 1156). 

2. Na terenie nieruchomości pojemniki na odpady należy przetrzymywać w miejscu wyodrębnionym 

dostępnym dla pracowników przedsiębiorcy 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. 

3. Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być 

zlokalizowane        w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego przedsiębiorcy w 

celu ich opróżnienia.* 

 

§14 

Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorniki bezodpływowe muszą być eksploatowane 

zgodnie z ich przeznaczeniem, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 

 

ROZDZIAŁ 6 

OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE, MAJĄCYCH NA CELU 

OCHRONĘ PRZED ZAGROŻENIEM LUB UCIĄŻLIWOŚCIĄ DLA LUDZI 

 

§15 

Osoby utrzymujące zwierzęta domowe lub osoby którym zwierzę zostało powierzone do sprawowania opieki 

zobowiązane są do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz 

zwierząt, a także dołożenia starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia.  

 

§16 

Do obowiązków utrzymujących zwierzęta domowe należy : 

1. W odniesieniu do psów : 

1) prowadzenie psa na uwięzi, a ponadto psy rasy uznawanej za agresywną, ich mieszańce oraz psy 

zagrażające otoczeniu, do nałożenia kagańca zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw  

Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych 

za agresywne (Dz. U. 2003 Nr 77, poz. 687).   

2) dopuszcza się prowadzenie psa bez smyczy w miejscach mało uczęszczanych, pod warunkiem, że 

pies ma nałożony kaganiec, a właściciel lub opiekun sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem. 

Zwolnienie z uwięzi nie dotyczy psów ras uznawanych za agresywne oraz ich mieszańców                                 

3) zakaz pozostawiania psa w miejscu publicznym lub przeznaczonym do wspólnego użytku pod 

opieką osoby niepełnoletniej lub niezdolnej do panowania nad nim 

4) zabezpieczenie terenu nieruchomości  przed wydostaniem się psa. Zwolnienie przez właścicieli 

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 oznakowaną tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem. 

5) usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez psy przez zbieranie ich w szczelne opakowania i 

umieszczenie ich w komunalnych urządzeniach  do zbioru odpadów. Postanowienie nie dotyczy  

osób niewidomych korzystających z psów przewodników.  

2. W odniesieniu do pozostałych zwierząt domowych: 

1) stały i skuteczny dozór  

2) usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta przez zbieranie ich w szczelne 

opakowania i umieszczenie ich w komunalnych urządzeniach  do zbioru odpadów. 

Utrzymujący gady, płazy, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są 

zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia.                 

 

ROZDZIAŁ 7 

WYMAGANIA ODNOŚNIE UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH 

WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ 

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 8 – Poz. 1895



 

§ 17 

1. Wprowadza się całkowity zakaz chowu i utrzymywania zwierząt gospodarskich na następujących 

obszarach gminy: 

a) na terenach ogródków działkowych i działkach rekreacyjnych  

b) na terenach miasta o zwartej  zabudowie wielorodzinnej, na terenie instytucji użyteczności 

publicznej, hoteli, stref przemysłowych, obiektów handlowych.  

2. Zabroniona jest hodowla gołębi w strefie zabytkowej miasta tj. ulic: Plac Wolności, Bogusławskiego,                                                                                   

Ogrodowa, B. Chrobrego, (od ronda do skrzyżowania z ul. Cmentarną), Cmentarna, Kryniczna, 

Chopina, Moniuszki, Mazurskie Przedmieście, Mickiewicza (od ronda do skrzyżowania z ulicą 

Kryniczną), Gdańska, Warszawska, (od ronda do skrzyżowania z ul. Piwną), Syreny, Szpitalna, Topiel, 

Żeromskiego, Floriańska, Pionierów, Przeskok, Warmińska, 1-go Maja (od pl. Wolności do ul. 

Krasińskiego).* 

3. Na pozostałych terenach miasta o powierzchni powyżej 0,06 ha wyłączonych z produkcji rolnej  

dopuszcza się utrzymanie zwierząt gospodarskich  pod następującymi warunkami : 

1) Przestrzegania  przepisów  porządkowych oraz sanitarno - epidemiologicznych   

2) Posiadanie budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt  spełniających wymogi 

ustawy z dnia  7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz. U .z 2003 r. Nr.207,poz 2016 z późn. zm.) 

3) Zezwala się na hodowlę 10 sztuk drobiu i ptactwa (łącznie ) 

Przeprowadzanie deratyzacji i dezynfekcji  pomieszczeń, w których jest prowadzona hodowla 

zwierząt, dwa razy do roku wiosną i jesienią.   

 

§18 

1. Właściciele zwierząt gospodarskich 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 PRZEPROWADZANIA 

 

§19 

1.Obowiązkowi deratyzacji podlegają obszary: 

1) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 

2) zakładów opieki zdrowotnej i społecznej, placówek kulturalnych, oświatowych i obiektów zbiorowego 

żywienia; 

3) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa bądź 

przechowywania lub składowania produktów rolno-spożywczych i gospodarki odpadami; 

4) w  uzasadnionych przypadkach,  w  miarę  potrzeby,  również na innych terenach  i terenach 

ogólnodostępnych. 

2. Obowiązkową deratyzację wykonuje się corocznie w terminach: 

1) od 1 do 30 kwietnia; 

2) od 1 października do 30 listopada; 

3) w uzasadnionych przypadkach, w miarę potrzeby, również w innych terminach. 

ROZDZIAŁ 9 

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§20 

Kontrolę nad prawidłowym wykonywaniem postanowień wynikających z niniejszego regulaminu sprawuje 

Burmistrz Biskupca. 

 

______________ 

* Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 

   - PN.4131.300.2013 z dnia 24 kwietnia 2013 r. 
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