UCHWAŁA NR XI/60/2015
RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH
z dnia 29 września 2015 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Młynary
Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tj. Dz. U. 2013 r., poz. 1399, zm. poz. 1593 oraz z 2015 r. poz. 87 i 122.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r.
poz. 379 i 1072.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Elblągu, Rada
Miejska w Młynarach uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Młynary, stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary.
§ 3. Tracą moc: Uchwała Nr XXVI/165/2013 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 21 marca 2013 r.
i Uchwała Nr XXXVIII/270/2014 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 22 maja 2014 r.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko – Mazurskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

Załącznik do uchwały nr XI/60/2015
Rady Miejskiej w Młynarach
z dnia 29 września 2015 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE
MIASTA I GMINY MŁYNARY

ROZDZIAŁ 1
Postanowienia ogólne
§1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta
i gminy Młynary w zakresie określonym w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o otrzymaniu czystości i porządku w gminach.
§2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) gminie – należy przez to rozumieć teren położony w granicach administracyjnych miasta
i gminy Młynary,
2) mieście – należy przez to rozumieć teren gminy położony w granicach administracyjnych miasta Młynary,
3) niesegregowanych (zmieszanych) odpadach komunalnych – należy przez to rozumieć odpady zbierane
nieselektywnie,
4) odpadach komunalnych – należy przez to rozumieć odpady komunalne w rozumieniu ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach,
5) regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i
gminy Młynary uchwalony na podstawie upoważnienia zawartego w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września
1996r.
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6) selektywnym zbieraniu – należy przez to rozumieć selektywne zbieranie w rozumieniu ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach,
7) terenach wiejskich gminy – należy przez to rozumieć teren gminy położony w granicach administracyjnych
gminy Młynary z wyłączeniem terenu położonego w granicach administracyjnych miasta Młynary,
8) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach,
9)właścicielach

nieruchomości

–

należy

przez

to

rozumieć

podmioty,

o

których

mowa

w art. 2 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach.

ROZDZIAŁ 2
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§3. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:
1) prowadzenie selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów komunalnych:
a) przeterminowanych leków,
b)chemikaliów,
c) zużytych baterii i akumulatorów,
d) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
e) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
f) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
g) zużytych opon,
h) papieru i tektury,
i) metali,
j) tworzywa sztucznego,
k) szkła,
l) opakowań,
m) odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych.
2) selektywne gromadzenie popiołu przez właścicieli nieruchomości, w których użytkowane są domowe
instalacje grzewcze,
3) przekazywanie zebranych odpadów komunalnych przedsiębiorcy zajmującemu się ich odbiorem zgodnie
z postanowieniami niniejszego regulaminu,
3) wykonywanie obowiązku wynikającego z art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy oraz uprzątnięcie błota, śniegu, lodu lub
innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego w sposób niezakłócający
ruchu pieszych i pojazdów i składanie uprzątniętego błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń na skraju
chodnika lub innej nieruchomości, z której zostały uprzątnięte,
4) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wyłącznie na terenie nieruchomości nie służącej do użytku
publicznego pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone
w szczególnych zbiornikach bezodpływowych,
5) dokonywanie drobnych napraw pojazdów samochodowych takich jak wymiana kół, żarówek, uzupełnianie
płynów, regulacje itp. poza warsztatami samochodowymi, na terenie nieruchomości tylko za zgodą jej
właściciela i tylko wtedy, gdy nie są one uciążliwe dla mieszkańców tej nieruchomości oraz nieruchomości
sąsiednich, a powstające odpady są gromadzone i usuwane z terenu posesji zgodnie z postanowieniami
niniejszego regulaminu.

§4. Określa się szczegółowy sposób postępowania z odpadami komunalnymi:
1. Gromadzenie odpadów w sposób selektywny:
1)

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy gromadzić w odpowiednich, szczelnych
pojemnikach. Pozostałe wyselekcjonowane frakcje odpadów komunalnych przekazywane będą
bezpośrednio do wyznaczonych miejsc gromadzenia tych odpadów w punktach selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych lub do wskazanych miejsc ich odbioru,

2)

papier i tekturę, tworzywa sztuczne, szkło, popiół oraz odpady ulegające biodegradacji należy
gromadzić w odpowiednio oznaczonych pojemnikach lub w workach w sposób oznaczony w § 5 pkt.
7, 8 i 9 regulaminu,

3)

przeterminowane leki należy umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych
w aptekach lub przekazywać do wyznaczonych miejsc gromadzenia tych odpadów w punktach
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

4)

chemikalia oraz zużyte opony należy przekazywać do wyznaczonych miejsc gromadzenia tych
odpadów w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

5)

zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe należy umieszczać w odpowiednio oznaczonych
pojemnikach zlokalizowanych w budynkach użyteczności publicznej oraz w punktach sprzedaży
baterii i akumulatorów lub przekazywać do wyznaczonych miejsc gromadzenia tych odpadów w
punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

6)

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach domowych należy
przekazywać na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1155 ze zm.) do punktów zbierania
zorganizowanych przez sprzedawców tego sprzętu lub do wyznaczonych miejsc gromadzenia tych
odpadów w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

7)

meble i inne odpady wielkogabarytowe należy przekazywać przedsiębiorcy odbierającemu odpady
komunalne w terminach odbioru tych odpadów lub przekazywać do wyznaczonych miejsc
gromadzenia tych odpadów w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; w przypadku
zabudowy wielorodzinnej odpady wielkogabarytowe należy zbierać w miejscu przeznaczonym do
zbierania odpadów komunalnych; odpady te powinny być zgromadzone w miejscu odbioru nie
wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem ich odbioru,

8)

odpady budowlane i rozbiórkowe z prac prowadzonych we własnym zakresie zbiera się
w pojemnikach przeznaczonych do gromadzenia tego rodzaju odpadów, udostępnionych przez
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne. Ponadto odpady te mogą być przekazywane we
własnym zakresie do wyznaczonych miejsc gromadzenia tych odpadów w punktach selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych,

9)

Właściciele nieruchomości, na terenie których w wyniku pielęgnacji zieleni powstają odpady zielone,
mogą je kompostować we własnym zakresie i na własne potrzeby, jeżeli nie powoduje to uciążliwości
dla otoczenia i negatywnego oddziaływania na środowisko.

2. Gromadzenie odpadów w sposób nieselektywny:
Odpady komunalne gromadzone bez podziału na poszczególne frakcje segregacji w jednym, do tego
przeznaczonym pojemniku.
ROZDZIAŁ 3
Rodzaj 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
§5. 1. Do zbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości przeznacza się znormalizowane pojemniki
dostosowane technicznie do opróżniania przez pojazdy służące do odbioru odpadów.
2. Odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach o pojemności nie mniejszej niż wynikająca z niżej
podanych norm:
1) dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:
a) w budynkach jednorodzinnych - jeden pojemnik o pojemności 110 l lub 120 l na jeden budynek w przypadku
gdy łączna liczba osób zamieszkałych nie przekracza 4 osób, dwa pojemniki o pojemności 110 l lub 120 l, albo
jeden pojemnik o pojemności 240 l jeżeli liczba osób zamieszkałych wynosi więcej niż 4,
b) w budynkach wielorodzinnych (wielolokalowych) 30 l na każdego mieszkańca.
2)
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i pracownika,
3) dla lokali handlowych – 20 l na każde 10 m2 powierzchni całkowitej, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o
pojemności 110 l lub 120 l,
4) dla punktów handlowych poza lokalem, z zastrzeżeniem pkt. 6 – 15 l na każdego zatrudnionego, jednak nie
mniej niż jeden pojemnik o pojemności 110 l lub 120 l,
5) dla lokali gastronomicznych – 10 l na jedno miejsce konsumpcyjne, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o
pojemności 110 l lub 120 l,
6) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – co najmniej jeden pojemnik o pojemności
110 l lub 120 l, jednak nie mniej niż 60 l na jedno stanowisko obsługi klientów,
7) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych, obiektów administracji publicznej, placówek
kulturalnych oraz zakładów służby zdrowia w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych –120 l na
każdych 10 pracowników, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 120 l,
8) dla hoteli, pensjonatów, zajazdów, gospodarstw agroturystycznych itp. – 20 l na każde miejsce noclegowe,
9) dla ogródków działkowych w okresie od 1 kwietnia do 31 października – 8 l na każda działkę.
3. W przypadku lokali i punktów o których mowa w ust. 2 pkt. 3 i 4 jeśli prowadzą one działalność spożywczą
lub gastronomiczną, oraz w przypadku lokali i punktów o których mowa w ust. 2 pkt. 5 i 6 wymagane jest

dodatkowo ustawienie na zewnątrz poza lokalem lub przy punkcie handlowym, potrzebnej liczby koszy na
odpady związane z prowadzona działalnością.
4. Parki, skwery, stadiony itp. Winny być wyposażone w pojemniki lub kosze, o których mowa w ust. 1
w ilości i o pojemności zapewniającej utrzymanie czystości i porządku na ich terenie.
5. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy umieszczać na terenie nieruchomości z której te
odpady pochodzą. Miejsce usytuowania pojemników powinno być łatwo dostępne zarówno dla ich
użytkowników jak i dla pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady z nich zebrane oraz nie może
powodować uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości i innych osób.
6. Do zbierania odpadów komunalnych w miejscach publicznych (tj. przy drogach, parkach, boiskach, placach
zabaw, parkingach, placach targowych itp.) stosuje się stabilne, wykonane z materiałów trwałych i niepalnych,
łatwe do opróżniania pojemniki o minimalnej pojemności 35 l.
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o pojemności nie mniejszej niż 60 l., według poniższego oznakowania kolorystycznego:
- kolor niebieski – odpady z papieru i tektury,
- kolor żółty - odpady z plastiku, tworzyw sztucznych,
- kolor zielony – odpady ze szkła,
- kolor brązowy – odpady ulegające biodegradacji.
8. Do zbierania popiołu stosuje się pojemniki metalowe o pojemności 110 l z napisem POPIÓŁ.
9. W przypadku zabudowy wielorodzinnej, dla której ustalono zarząd nieruchomością odpady selektywnie
zbierane magazynuje się w pojemnikach o pojemności 1.100 l., których oznakowanie kolorystyczne jest zgodne
z zapisami zawartymi w pkt. 7.
10. Pojemniki na odpady komunalne należy utrzymywać w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym
i technicznym poprzez ich dezynfekcję, dezynsekcję, naprawę lub wymianę w przypadku ich uszkodzenia lub
zużycia.
ROZDZIAŁ 4
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§6. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości w sposób zapewniający zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.
2. Pozbywanie się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości odbywa się poprzez ich umieszczanie
w pojemnikach, o których mowa w § 5 ust. 1, ze szczególnym uwzględnieniem zachowania czystości
otoczenia gdzie są one usytuowane a następnie ich odbieranie przez przedsiębiorcę odbierającego
odpady komunalne, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W przypadku odpadów komunalnych, których umieszczenie w pojemniku, ze względu na ich wagę lub
rozmiary jest niemożliwe (np. odpady wielkogabarytowe, zużyte opony), pozbywanie się ich z terenu

nieruchomości odbywa się poprzez ich przekazanie bezpośrednio przedsiębiorcy odbierającemu odpady
komunalne lub do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
4. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych)
odpadów komunalnych z terenu nieruchomości a przedsiębiorca odbierający te odpady do ich
odbierania, nie rzadziej niż raz w tygodniu.
5. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się selektywnie zebranych odpadów komunalnych:
1) tworzywa sztuczne,
a) na terenie miasta - 1 raz/ 2 tygodnie,
b) na terenach wiejskich - 1 raz/ 2 tygodnie.
2) szkło:
a) na terenie miasta -1 raz/ 2 tygodnie,
b) na terenach wiejskich - 1 raz/ 2 tygodnie.
3) papier i tektura:
a) na terenie miasta - 1 raz/ 2 tygodnie,
b) na terenach wiejskich - 1 raz/ 2 tygodnie.
4) odpady ulegające biodegradacji:
a) na terenie miasta – 1 raz/2 tygodnie,
b) na terenach wiejskich – 1 raz/2 tygodnie.
5) popiół:
a) na terenie miasta – 1 raz/2 tygodnie,
b) na terenach wiejskich 1 raz/2 tygodnie.
6.Opróżnianie pojemników i koszy zlokalizowanych na terenach służących do użytku publicznego
powinno odbywać się w miarę ich zapełniania, jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu.
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z terenu nieruchomości poprzez opróżnianie zbiornika bezodpływowego przeznaczonego do ich
gromadzenia z częstotliwością zapobiegającą przepełnieniu się takiego zbiornika i wypływowi tych
nieczystości do gruntu lub wód gruntowych.
ROZDZIAŁ 5
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§7. Właściciele nieruchomości powinni dążyć do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych,
w szczególności poprzez:
1) zakup produktów zapakowanych w minimalną ilość opakowań,
2) zastępowanie, jeśli jest to możliwe, produktów i opakowań nie nadających się do odzysku lub nie
ulegających biodegradacji takimi, które można poddać recyklingowi lub kompostowaniu,
3) zakup produktów w opakowaniach zwrotnych,

4) zakup produktów w koncentratach,
5) stosownie produktów o wydłużonym okresie używalności i trwałości np. baterii nadających się do
ponownego naładowania, toreb płóciennych lub innych wielokrotnego użytku,
6) stosowanie produktów, które w wyniku zużycia mogą być wykorzystane ponownie po wymianie ich części
lub uzupełnieniu.
ROZDZIAŁ 6
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe
§8. 1. Osoby utrzymujące psy, koty oraz inne małe zwierzęta domowe obowiązane są do:
1) wyeliminowania zagrożeń i uciążliwości dla mieszkańców, w szczególności: nieprzyjemnej woni,
roznoszenia pasożytów, insektów itp.,
2)
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i innych nieczystości) z klatek schodowych, pomieszczeń wspólnego użytku, placów, trawników lub zieleńców,
ulic i chodników oraz umieszczania ich w specjalnie oznakowanych pojemnikach lub w przypadku ich braku
w koszach ulicznych nie stojących w bezpośrednim sąsiedztwie placów zabaw lub ławek parkowych.
2. Obowiązek wymieniony w pkt. 1 ust. 3 nie dotyczy osób korzystających z psów przewodników.
§ 9. Właściciel nieruchomości posiadający psa rasy uznanej za agresywną lub psy obronne obowiązany jest do
wywieszenia tablic ostrzegawczych na bramach nieruchomości np. o treści: „Uwaga! Posesji pilnuje pies”,
„Uwaga! Agresywny pies”.
§ 10. 1. Posiadacz psa obowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a agresywnego dodatkowo
w kagańcu.
ROZDZIAŁ 7
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
§ 11. 1. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach o zabudowie wielorodzinnej.
2.Właściciele nieruchomości utrzymujący zwierzęta gospodarskie zobowiązani są do prowadzenia hodowli
sposób nieuciążliwy dla sąsiednich nieruchomości, w szczególności w zakresie przykrych zapachów.
3. Hodowla zwierząt powinna być usytuowana i prowadzona w taki sposób, aby nie pogarszała warunków
zdrowotnych, sanitarnych i porządkowych otoczenia, nie powodowała zanieczyszczenia powietrza, gleby
i wody oraz innych uciążliwości dla ludzi zamieszkujących sąsiednie nieruchomości.

4. Pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich, teren hodowli i bezpośrednie jej otoczenie winno być utrzymane
w należytej czystości.
5. Ścieki z pomieszczeń dla zwierząt gospodarskich, o ile nie mogą być odprowadzane do urządzeń
kanalizacyjnych, winny być odprowadzone krytymi rowkami ściekowymi do kompostowni lub zbiorników
bezodpływowych, by nie dopuścić do skażenia wód gruntowych i gleby.
6. Wydaliny zwierząt, obornik, odpady i inne nieczystości pochodzące z hodowli, gromadzone poza
pomieszczeniami dla zwierząt, winny być składowane w szczelnie zamkniętych zbiornikach przykrytych płytą
zaopatrzoną w otwór wejściowy i wentylacyjny, wybudowanych i usytuowanych zgodnie z przepisami prawa
budowlanego.
7. Wybiegi dla zwierząt gospodarskich winny być ogrodzone siatką drucianą lub innym odpowiednim
ogrodzeniem w sposób uniemożliwiający przedostanie się zwierząt poza obręb wybiegu.
ROZDZIAŁ 8
Obszary i terminy przeprowadzania deratyzacji
§ 12. 1. Wyznacza się obowiązek przeprowadzania deratyzacji w terminie od dnia 1 kwietnia do
30 kwietnia i od 1 października do 31 października oraz w uzasadnionych przypadkach również w innych
terminach.
2. Obowiązkowej 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 również na innych terenach ogólnodostępnych.
3. Obowiązek powyższy uznaje się za wykonany jeżeli właściciel nieruchomości wyłoży trutkę przeciw
gryzoniom w dniu 1 kwietnia i pozostawi ją do dnia 30 kwietnia i w dniu 1 października i pozostawi ją
do dnia 31 października.
ROZDZIAŁ 9
Postanowienia końcowe
§ 13. Nieprzestrzeganie zapisów regulaminu powoduje sankcje określone w art. 10 ust. 2a ustawy
z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399
ze zm.).

