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REGULAMIN 

OKREŚLAJĄCY  SZCZEGÓŁOWE  ZASADY 
UTRZYMANIA  CZYSTO ŚCI  I  PORZĄDKU 

NA  TERENIE  MIASTA  I  GMINY  OSTRORÓG 
 
 
     Rozdział I 

Postanowienia ogólne 
 

1. Regulamin określający szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na 
terenie miasta i gminy Ostroróg dotyczy wszystkich znajdujących się na terenie miasta 
i gminy Ostroróg. 

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o : 
- nieczystościach ciekłych – rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo w 
zbiornikach bezodpływowych, 
- odpadach komunalnych – rozumie się przez 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 SA 
podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych, 
- właścicielach nieruchomości – rozumie się przez to takŜe współwłaścicieli, 
uŜytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające 
nieruchomości w zarządzie lub uŜytkowaniu, a takŜe inne podmioty władające 
nieruchomością. 
 
 

Rozdział II 
Zadania gminy 

 
 

1. Utrzymanie czystości i porządku naleŜy do obowiązków gminy poprzez tworzenie 
warunków do ich realizacji. 

2. Gmina prowadzi ewidencję zbiorników bezodpływowych, przydomowych 
oczyszczalni ścieków oraz umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania obowiązków przez 
właścicieli nieruchomości. 

 
 
 
 
 
 



 
Rozdział III 

 
Obowiązki właścicieli nieruchomości 

 
 

1. Obowiązek utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości ciąŜy na ich 
właścicielach poprzez: 
1. wyznaczenie miejsc do gromadzenia odpadów oraz wyposaŜenie nieruchomości w 

urządzenia do gromadzenia odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych urządzeń 
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym; 

2. przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku 
gdy jest brak kanalizacji sanitarnej, wyposaŜenie nieruchomości w zbiornik 
bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomowa oczyszczalnię ścieków 
bytowych, 

3. zawarcie pisemnej umowy w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz 
nieczystości ciekłych z podmiotem posiadającym zezwolenie na prowadzenie 
działalności w takich zakresach oraz korzystanie przy usuwaniu odpadów 
komunalnych tylko z usług takiego podmiotu. 

4.  prowadzenia selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych powstających 
naleŜytego gospodarstwach domowych, odpadów niebezpiecznych, odpadów 
wielkogabarytowych naleŜytego odpadów naleŜytego remontów;  

5. utrzymanie naleŜytego stanu chodników, które przylegają bezpośrednio do 
nieruchomości poprzez niezwłoczne oczyszczania ich ze śniegu, lodu, błota i 
innych zanieczyszczeń np. chwastów ; 

6. systematycznego wykaszania traw i chwastów na nieruchomości w celu 
niedopuszczenia do samoistnego rozsiewania się nasion; 

7. utrzymanie w naleŜytym stanie technicznym i estetycznym nieruchomości. 
Ogrodzenia zabudowań i inne urządzenia widoczne od strony ulicy winny być 
trzymane w dobrym stanie technicznym i estetycznym. 

 
2. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń powinno nastąpić 

niezwłocznie po ich zaśnieŜeniu, oblodzeniu lub zanieczyszczeniu. 
 

3. Właściciele nieruchomości zobowiązani SA do usunięcia sopli lodowych i nawisów 
śniegu z dachów i gzymsów budynków przylegających do chodników i ciągów 
komunikacyjnych niezwłocznie po ich pojawieniu się.  

 
4.Obowiązki utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych naleŜą do zarządcy 
dróg.  
 
3. Obowiązki utrzymania czystości i porządku na terenach będących własnością gminy 

wykonuje gmina. 
 

4. Mycie i naprawa pojazdów samochodowych moŜe odbywać się poza myjniami i 
warsztatami na terenie nieruchomości pod warunkiem, Ŝe nie są uciąŜliwe dla sąsiada, 
a powstałe odpady stałe i płynne gromadzone będą w sposób umoŜliwiający ich 
usunięcie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 



5. Mycie popjazdów samochodowych na drogach publicznych, placach 
ogólnodostępnych, parkingach oraz terenach zieleni jest zabronione.  

 
 
6. Zabrania się wywieszania reklam, ogłoszeń i innych informacji w miejscach do tego 

nie przeznaczonych. 
 

7. Na terenie nieruchomości zabrania się spalania tworzyw sztucznych, gumy, opon, 
odzieŜy, mebli i innych odpadów komunalnych.  

 
7. Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieuŜytków, rowów, pasów przydroŜnych, 
szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów. 

 
 8. Zabrania się odprowadzania powstających ścieków do ziemi lub do cieków i 
zbiorników wodnych.  
 
     Rozdział IV 
 

Rodzaje urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie 
nieruchomości oraz na drogach publicznych 

 
 

1. Odpady komunalne naleŜy gromadzić jedynie w zamkniętych i szczelnych 
pojemnikach lub kontenerach, wyłącznie do tego celu przeznaczonych, o minimalnej 
pojemności, uwzględniającej następujące normy: 

 
a/ dla budynków mieszkalnych 20 l na mieszkańca, jednak co najmniej jeden 
pojemnik 110 l na kaŜdą nieruchomość (dla osób samotnych dopuszcza się moŜliwość 
ustawienia pojemnika o pojemności 60l ); 
 
b/ dla szkół i przedszkola – 3 l na kaŜdego ucznia, dziecko i pracownika; 
 
c/ dla lokali handlowych i punktów gastronomicznych  – 50 l na kaŜde 10m2 
powierzchni całkowitej, jedna4k co najmniej jeden pojemnik 110 l na lokal; 
 
d/ dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do 
pomieszczeń biurowych i socjalnych – pojemnik 110 l na kaŜdych 10 pracowników; 
 
e/ dla ogródków działkowych – 20 l na kaŜdą działkę. 
 

2. Pojemniki i inne urządzenia do zbierania odpadów powinny być umieszczone w 
miejscach łatwo dostępnych, zarówno dla ich uŜytkowników jak i dla pracowników 
przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów, w sposób 
nie powodujący uciąŜliwości i utrudnienia dla mieszkańców nieruchomości i osób 
trzecich. 

3. Pojemniki do gromadzenia odpadów selektywnie powinny posiadać nazwę 
przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów i oznaczenie 
określające rodzaj gromadzonych odpadów. 

4. Zabrania się umieszczania w pojemnikach do odpadów komunalnych innych odpadów 
niebezpiecznych i medycznych określonych w ustawie o odpadach. 



5. Zabrania się umieszczania odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości w 
koszach ulicznych.  

6. W miejscach publicznych – chodniki, place, parki, trawniki, przystanki autobusowe i 
inne - odpady komunalne naleŜy gromadzić w koszach ulicznych.  

7. Właściciele terenów na których organizowane są imprezy masowe, mają obowiązek 
zapewnienia dostatecznej ilości pojemników lub kontenerów do gromadzenia 
odpadów, oraz odpowiedniej liczby szaletów przenośnych. 

8. Dopuszcza się unieszkodliwianie odpadów ulegających biodegradacji poprzez 
kompostowanie w sposób nie stwarzający uciąŜliwości dla otoczenia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozdział V 
 

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych z 
terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do uŜytku publicznego 

  
 

1. Odpady z terenu nieruchomości naleŜy usuwać nie rzadziej niŜ jeden raz na dwa 
tygodnie, z zastrzeŜeniem ust. 3 i 4. 

2. W przypadku placówek handlowo-usługowych zlokalizowanych poza budynkami 
wprowadza się obowiązek codziennego usuwania odpadów. 

3. W przypadku nieruchomości na których organizowane są imprezy masowe, 
wprowadza się obowiązek niezwłocznego usuwania odpadów komunalnych po 
zakończeniu imprezy oraz z terenów przyległych (jeŜeli występuje taka konieczność). 

4. Odbieranie odpadów wielkogabarytowych i budowlanych powinno odbywać się na 
bieŜąco w zaleŜności od potrzeby. 

5. Odbieranie odpadów komunalnych i opróŜnianie zbiorników bezodpływowych oraz 
transport tych odpadów z terenu nieruchomości dopuszcza się wyłącznie w dni 
powszednie w godzinach od 6.00 do 20.00. 

6. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do przechowywania za okres 3 lat 
dowodów płacenia za usługi w zakresie odpadów, komunalnych i opróŜniania 
zbiorników bezodpływowych w celu okazania wymienionych dokumentów 
instytucjom kontrolnym, posiadającym uprawnienia do przeprowadzania kontroli. 

7. W przypadku stwierdzenia nie wywiązywania się przez właścicieli nieruchomości z 
obowiązków wynikających z niniejszej uchwały, a w szczególności w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych, wywozu nieczystości płynnych i uporządkowania 
terenu obowiązek ten przejmuje gmina po wydaniu przez Burmistrza Mi8asta decyzji, 
której nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. 

 
 

Rozdział VI 
 
 



Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed 
zagroŜeniem lub uciąŜliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 

przeznaczonych do wspólnego uŜytku 
 

1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania 
bezpieczeństwa i środków ostroŜności, zapewniających ochronę przed zagroŜeniem 
lub uciąŜliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do 
uŜytku publicznego.  

2. Do obowiązków utrzymujących zwierzęta domowe, a w szczególności psy, naleŜy: 
- zarejestrowanie psa rasy uznawanej za agresywną 
- prowadzenie psa na uwięzi 
- nie wprowadzanie psów i innych zwierząt domowych na teren placów zabaw, 
piaskownic dla dzieci, plaŜy, kąpieliska, boisk szkolnych, ogródka przedszkola 

      3. Zwolnienie ze smyczy psów jest dozwolone wyłącznie na terenie nieruchomości  
            naleŜycie ogrodzonej, w sposób uniemoŜliwiający jej opuszczenie przez psa i  

wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze 
stosownym ostrzeŜeniem. 

 
 
 
     Rozdział VII 
 

Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z 
produkcji rolniczej 

 
1.  Zwierzeta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji  
rolniczej w miejscach do tego przeznaczonych w sposób uniemoŜliwiający im wydostanie się 
na tereny publiczne i nie powodujący uciąŜliwości (np.  hałas, odory, zanieczyszczenia 
posesji) i zagroŜenia dla mieszkańców nieruchomości sąsiednich oraz zgodnie z przepisami 
sanitarno-epidemiologicznymi. 
 
2.  Nieruchomości, na których utrzymywane SA zwierzęta gospodarskie musza posiadać 
urządzenia do gromadzenia odpadów i nieczystości zabezpieczające środowisko przed 
zanieczyszczeniem.  
 
3.  Zabrania się wypasania zwierząt na terenach miejsc publicznych, ciągów 
komunikacyjnych oraz na poboczach dróg publicznych. 
 
4.  Prowadzący hodowle zwierząt gospodarskich zobowiązany jest do gromadzenia 
odpadów i nieczystości powstałych w związku z prowadzoną hodowlą w sposób 
zabezpieczający przed skaŜeniem wody, gleby i powietrza. 
 
5.  Zakazuje się odprowadzania gnojówki i gnojowicy do kanalizacji sanitarnej oraz do 
zbiorników bezodpływowych, jeŜeli w danym miejscu nie ma kanalizacji sanitarnej. 
 
6.  . Pszczoły winny być utrzymywane w ulach ustawionych w odległości co najmniej 5 
m od granicy nieruchomości – w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie 
zakłócały korzystania z nieruchomości sąsiednich. 
 
 



     Rozdział VIII 
 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania 
 

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania deratyzacji na terenie 
nieruchomości co najmniej raz w roku. 

2. Dokładny termin przeprowadzania deratyzacji określi Burmistrz Miasta i Gminy 
poprzez podanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.  

 
Rozdział XI 

 
     Przepisy końcowe 

 
1. Do prowadzenia kontroli wypełnienia obowiązków określonych w niniejszym 

Regulaminie upowaŜnia się Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg. 
2. W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem maja zastosowanie przepisy 

ustaw: o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o odpadach, prawo ochrony 
środowisk. 

3.  Kto nie przestrzega zasad określonych w niniejszym Regulaminie podlega karze 
grzywny.  

4. Postępowanie w sprawach o których mowa w ust. 3 toczy się według przepisów 
Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. 

 


