
UCHWAŁA NR XXX/212/2017
RADY GMINY PIASKI

z dnia 28 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piaski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 18 marca 1990 roku           
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) w związku z art. 4 ustawy z dnia                   
13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289) oraz 
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w wprawie szczegółowego sposobu 
selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r., poz. 19) po zasięgnięciu opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu uchwala się , co następuje:

§ 1.  Ustala się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piaski w formie 
„Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piaski”, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piaski.

§ 3. Traci moc Uchwała nr XXIX/200/2017 Rady Gminy Piaski z dnia 26 października 2017 r.                           
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piaski.

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

  

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Irena Różalska
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Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Piaski dotyczące: 

1) postępowania z odpadami komunalnymi w zakresie: 

a) selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

b) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy, 

c) uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodnika wzdłuż 

nieruchomości, 

d) mycia i naprawy pojazdów samochodowych, 

2) minimalnych wymagań odnośnie rodzajów, ilości i pojemności pojemników, 

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów, 

4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, 

5) wymagań odnośnie utrzymania zwierząt domowych, 

6) częstotliwości i sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych, 

7) wymagań odnośnie utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych                       

z produkcji rolniczej, 

8) obszarów podlegających obowiązkowi deratyzacji i terminów jej przeprowadzania. 

 

Rozdział 2 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do selektywnego zbierania następujących 

frakcji odpadów: 

1) papieru i tektury, 

2) tworzyw sztucznych, 

3) szkła białego, 

4) szkła kolorowego, 

5) metalu, 

6) opakowań wielomateriałowych, 

7) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym bioodpadów. 

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są ponadto do prowadzenia selektywnego zbierania: 

1) przeterminowanych leków i chemikaliów, 

2) zużytych baterii i akumulatorów 

3) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
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4) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych 

5) odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

6) zużytych opon 

7) odzieży i tekstylii 

8) drewna, w tym opakowań z drewna. 

§ 3. 1. Selektywne zbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy prowadzi się w następujący sposób: 

1) na terenie nieruchomości, w pojemnikach lub workach spełniających wymagania 

określone w Rozdziale 3, w podziale na frakcje wyszczególnione w §2 ust. 1 pkt 1-7, 

2) poprzez dostarczenie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

rozdzielnie na frakcje wyszczególnione w §2  z zachowaniem zasad obowiązujących              

w tym punkcie, 

3) akcyjny – w miejscach zbiórki. 

2. Przy wykonywaniu obowiązku selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji, 

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

i parków zaleca się zbieranie tych odpadów oraz bioodpadów, w celu poddania ich procesom 

kompostowania w kompostownikach przydomowych z wykorzystaniem na własne potrzeby  

albo dostarczenie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

3. Wyznacza się miejsca zbiórki dla następujących frakcji odpadów: 

1) przeterminowane leki – gromadzi się w specjalnie oznakowanych pojemnikach, 

znajdujących się na terenie aptek i placówek służby zdrowia zlokalizowanych na terenie gminy, 

2) zużyte baterie – gromadzi się w specjalnie oznakowanych pojemnikach, znajdujących się              

na terenie placówek oświatowych, urzędu gminy oraz we wskazanych punktach handlowych 

zlokalizowanych na terenie gminy, 

3) zużyte akumulatory – dostarcza się do placówek handlowych i usługowych prowadzących 

ich sprzedaż lub wymianę, 

4) meble i odpady wielkogabarytowe – wystawia się bezpośrednio przed nieruchomość zgodnie 

z harmonogramem ustalonym przez przedsiębiorcę odbierającego, 

5) zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny – dostarcza się do punktów prowadzących ich 

sprzedaż lub do punktów ich zbierania lub wystawia się bezpośrednio przed nieruchomość 

zgodnie z harmonogramem ustalonym przez przedsiębiorcę odbierającego. 

4. Odpady selektywne należy zbierać w taki sposób, aby nie były one zanieczyszczone,                           

a wyselekcjonowane frakcje odpadów komunalnych powinny być wolne od innych, 

odbieranych odrębnie frakcji odpadów selektywnych. 

5. Odpady opakowaniowe z papieru, metali, tworzyw sztucznych oraz opakowania 

wielomateriałowe należy, w miarę możliwości, trwale zgnieść przed ich włożeniem                                  

do pojemnika. 

6. Odpady pozostające po wysegregowaniu odpadów selektywnie zbieranych należy zbierać 

oddzielnie jako niesegregowane – zmieszane odpady komunalne. 

Id: 1F8EB5E8-0296-4978-BCA9-FDE712B5D771. Uchwalony Strona 2



§ 4. Obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z chodników 

położonych wzdłuż nieruchomości, właściciele nieruchomości realizują poprzez usuwanie tych 

zanieczyszczeń i umieszczenie ich przy krawężniku chodnika od strony jezdni w sposób 

niepowodujący zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów. 

§ 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami odbywać się może w obrębie własnej 

nieruchomości i dotyczyć może tylko nadwozi pojazdów samochodowych. 

2. Drobne naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą odbywać 

się w obrębie własnej nieruchomości w sposób niepowodujący uciążliwości dla mieszkańców 

i niepowodujący zanieczyszczenia środowiska. 

 

Rozdział 3 

Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków 

rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym. 

 

§ 6. 1. Odpady komunalne na terenie nieruchomości należy zbierać w pojemnikach, których 

pojemność dostosowana jest do rodzaju zabudowy mieszkaniowej bądź charakteru 

prowadzonej działalności oraz do częstotliwości odbioru odpadów. 

2. Pojemniki na odpady komunalne powinny być sprawne technicznie, zamykane, szczelne, 

czyste i estetyczne, dostosowane do odbioru przez pojazdy specjalistyczne. 

3. Pojemniki lub worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów komunalnych muszą 

posiadać informacje o rodzaju frakcji odpadów komunalnych. 

§ 7. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości. 

1) pojemniki na odpady o pojemności 120 litrów (L), 

2) pojemniki na odpady o pojemności 240 L, 

3) pojemniki o pojemności 1100 L, 

4) pojemniki (KP 5, KP 6, KP 7, KP 10) o pojemności od 5000 L do 10000 L, 

5) pojemniki w tym worki z folii LDPE o pojemności od 1500 L do 3000 L, 

6) pojemniki typu dzwon lub siatkowe o pojemności od 1500 L do 3000 L, 

7) kosze uliczne o pojemności od 20 L do 70 L. 

§ 8. 1. Właściciel nieruchomości zamieszkałej jest zobowiązany wyposażyć nieruchomość                     

w pojemniki na odpady komunalne, uwzględniając liczbę mieszkańców zamieszkujących                     

na nieruchomości. 

2. Przy wyborze pojemnika należy kierować się zależnością, że miesięcznie na 1 mieszkańca 

przypada średnio 30 litrów odpadów zmieszanych. 

3. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych: 

1) nie więcej niż 3 osoby – w rozmiarze 120 L 
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2) nie mniej niż 4 osoby i nie więcej niż 8 osób – w rozmiarze 240 L 

3) nie mniej niż 9 osób i nie więcej niż 11 osób – w rozmiarze 240 L i 120 L. 

4. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy w zabudowie wielorodzinnej: 

1) nie mniej niż 10 osób i nie więcej niż 15 osób – 2 pojemniki w rozmiarze po 240 L, 

2) nie mniej niż 16 osób i nie więcej niż 25 osób – w rozmiarze 1100 L, 

3) nie mniej niż 26 osób i nie więcej niż 30 osób – w rozmiarze 1100 L i 1 pojemnik 240 L, 

4) nie mniej niż 31 osób i nie więcej niż 35 osób – w rozmiarze 1100 L i 2 pojemniki 240 L, 

5) nie mniej niż 36 osób i nie więcej niż 40 osób – w rozmiarze 1100 L i 3 pojemniki 240 L, 

6) powyżej 41 osób – 2 pojemniki w rozmiarze po 1100 L. 

5. W przypadku nieruchomości mieszanych (czyli nieruchomości, które w części stanowią 

nieruchomości zamieszkałą, a w części niezamieszkałą) oraz nieruchomości zamieszkałych 

wielolokalowych (w sytuacji, gdy każdy lokal posiada osobny pojemnik na odpady komunalne 

zmieszane), a właściciel nieruchomości zobowiązany jest oznaczyć pojemnik w następujący 

sposób: 

a) nieruchomości mieszane: pojemnik dla części zamieszkałej należy oznaczyć literą „Z”, 

natomiast pojemnik dla części niezamieszkałej literami „NZ”, 

b) nieruchomości zamieszkałe wielolokalowe: pojemnik należy oznaczyć numerem lokalu lub 

w inny sposób umożliwiający identyfikację nieruchomości, dla której pojemnik jest 

przeznaczony. 

Pojemniki należy trwale oznaczyć, umieszczając odpowiedni napis w widocznym miejscu. 

§ 9. 1. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są wyposażyć nieruchomość 

w pojemniki na odpady komunalne, kierując się przy ich wyborze następującymi zasadami: 

1) dla szkół i przedszkoli 3 L na każdego ucznia i pracownika, 

2) dla lokali handlowych 2 L na każdy 1 m2powierzchni całkowitej lokalu, lecz nie mniej 

niż jeden pojemnik 120 L na jeden lokal, 

3) dla domów opieki, hoteli, pensjonatów, internatów itp. 20 L na jedno łóżko, 

4) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu                                

do pomieszczeń biurowych i socjalnych 10 L na każdego zatrudnionego, jednak                      

nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 120 L, 

5) dla lokali gastronomicznych 20 L na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także 

miejsc w tzw. Ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, jednak nie mniej niż 

jeden pojemnik o pojemności 120 L, 

6) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – co najmniej 1 pojemnik 120 L, 

7) dla urzędów, innych instytucji użyteczności publicznej, banków, ośrodków zdrowia,                

10 L na każdego pracownika, jednak nie mniej niż pojemnik 120 L, 

8) dla targowisk – 5 L na 1 m2powierzchni całkowitej, 

9) dla ogródków działkowych co najmniej jeden pojemnik 120 L na każdą działkę 

10) dla cmentarzy – 1 L na 1 m2powierzchni całkowitej. 
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2. W przypadku lokali handlowych i gastronomicznych dla zapewnienia czystości wymagane 

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

§ 10. 1. Zobowiązuje się właścicieli nieruchomości, na których organizowane są imprezy                       

do zabezpieczenia odpowiedniej ilości pojemników na odpady komunalne w ilości co najmniej 

1 pojemnik 120 L na 20 osób, oraz zapewnienia w razie potrzeby odpowiedniej liczby toalet 

przenośnych, stosownie do ilości uczestników. 

2. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny lub obiekty służące do użytku 

publicznego mają obowiązek: 

1) ustawienia na tych terenach lub w tych obiektach pojemników na odpady, 

2) ich opróżniania co najmniej 2 razy w miesiącu. 

§ 11. Odpady zbierane selektywnie należy gromadzić na terenie nieruchomości w workach                       

z tworzyw sztucznych o pojemności 60 – 120 L na każdą frakcję  w kolorach:  

1) niebieskim, oznaczonym napisem „PAPIER”– na odpady z papieru i tektury, 

2) białym, oznaczonym napisem „SZKŁO BEZBARWNE” – na szkło białe, 

3) zielonym, oznaczonym napisem „SZKŁO KOLOROWE” – na szkło kolorowe, 

4) żółtym, oznaczonym napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE” – na 

tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe,  

5) brązowym, oznaczonym napisem „BIO” – na odpady ulegające biodegradacji, 

oraz w zabudowie wielolokalowej w pojemnikach typu dzwon lub siatkowych o pojemności 

minimalnej 5 L na mieszkańca, na każdą frakcję. 

§ 12. 1. W pasach dróg publicznych należy instalować kosze uliczne przeznaczone do zbierania 

w sposób nieselektywny odpadów komunalnych o minimalnej pojemności 120 L. 

2. Częstotliwość opróżniania koszy ulicznych powinna być dostosowana do ilości 

gromadzonych w nich odpadów, jednak nie może być mniejsza niż jeden raz w tygodniu. 

 

Rozdział 4 

Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych                    

z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego. 

§ 13. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych 

i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący 

zachowanie czystości i porządku na nieruchomości. 

2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się przez 

ich umieszczenie w odpowiednich pojemnikach, a następnie odebranie ich przez przedsiębiorcę 

odbierającego. 

3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zapewnienia przedsiębiorcy odbierającemu 

odpady komunalne dostęp do pojemników służących do zbierania odpadów komunalnych,                   

w sposób umożliwiający ich opróżnianie, bez narażania na szkodę ludzi, budynków i pojazdów. 

§ 14. Ustala się następujące częstotliwości pozbywania się odpadów komunalnych oraz 

nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości: 

1) odpady niesegregowane (zmieszane) – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 
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2) selektywnie zbierany papier i tektura, szło białe, szkło kolorowe – nie rzadziej niż raz 

na miesiąc, 

3) selektywnie zbierane tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe –                     

w okresie czerwiec – sierpień nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, w pozostałym 

okresie nie rzadziej niż raz na miesiąc, 

4) selektywnie zbierane odpady ulegające biodegradacji – w okresie maj – październik               

nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, w pozostałym okresie nie rzadziej niż raz na 

miesiąc, 

5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie odbierany w terminach wyznaczonych 

przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, przy czym ustala się 

częstotliwość zbiórki tej frakcji odpadów co najmniej 2 razy w roku. 

6) odpady wielkogabarytowe powinny być odbierane w terminach wyznaczonych przez 

przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, przy czym ustala się częstotliwość 

zbiórki tej frakcji odpadów co najmniej 2 razy w roku. 

7) nieczystości ciekłe należy usuwać w sposób niedopuszczający do przepełnienia się 

urządzeń do ich gromadzenia oraz gwarantujący zachowanie czystości i porządku                   

na nieruchomości, 

8) opróżnianie oczyszczalni przydomowych z osadów ściekowych, zgodnie z instrukcją 

eksploatacji. 

 

Rozdział 5 

Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. 

§ 15. Właścicieli nieruchomości w ramach prawidłowego postępowania z odpadami dążą                       

do zmniejszenia ilości wytworzonych odpadów komunalnych oraz prowadzą selektywną 

zbiórkę odpadów dla osiągnięcia następujących celów określonych w wojewódzkim planie 

gospodarki odpadami: 

1) zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych                  

do składowania, 

2) przygotowanie do ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów odpadowych 

przynajmniej takich jak: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło; 

3) wydzielenie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych, 

4) wydzielenia odpadów rozbiórkowo – budowlanych ze strumienia odpadów, 

5) wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych 

 Rozdział 6 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed 

zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 

przeznaczonych do wspólnego użytku. 

 

§ 16. 1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości                 

dla osób trzecich i otoczenia. 

2. Wyprowadzanie psa poza teren swojej nieruchomości, w miejsca publiczne jest możliwe pod 

warunkiem, że:  

1) właściciel lub opiekun wyprowadza psa na smyczy,  
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2) zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko, gdy opiekun psa ma możliwość 

sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem. 

3. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń 

spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach 

przeznaczonych do wspólnego użytku. 

4. Zapis ust. 3 nie dotyczy niewidomych korzystających z psów przewodników. 

 

Rozdział 7 

Wymagania utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach                                  

lub w poszczególnych nieruchomościach. 

 

§ 17. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być 

utrzymywane pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w ust. 2 

2. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich zobowiązany jest: 

1) gromadzić i usuwać powstające w związku z hodowlą odpady i nieczystości w sposób 

zgodny z prawem, 

2) nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenu nieruchomości, 

3) nie dopuszczać do powstawania uciążliwości takich jak: hałas, odór. 

 

 

 

 

 

Rozdział 8 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania. 

 

§ 18. 1. Ustala się, że teren Gminy Piaski jest obszarem podlegającym obowiązkowi 

deratyzacji. 

 2. Deratyzację przeprowadza się na obszarach zabudowanych co najmniej raz w roku,                            

w miesiącu październiku. 

 

Id: 1F8EB5E8-0296-4978-BCA9-FDE712B5D771. Uchwalony Strona 7




