Regulamin
utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Strzelno
Rozdział 1
Przepisy ogólne.
§ 1.Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i
Gminy Strzelno.
§ 2.Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Strzelno;
2) harmonogramie – należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych
na terenie Gminy Strzelno dostarczany właścicielom nieruchomości przez gminę i
umieszczany na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Strzelnie.

Rozdział 2
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.
§ 3.Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się pod warunkiem:
1)

że mycie dotyczy nadwozia samochodu;

2)
dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz
przy użyciu środków ulegających biodegradacji;
3)
odprowadzania
bezodpływowego.

powstających

ścieków

do

kanalizacji

sanitarnej

lub

zbiornika

§ 4.Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać
się wyłącznie pod warunkiem:
1)

że naprawa pojazdów samochodowych dotyczy drobnych napraw;

2)

gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych.

§ 5.W granicach miejscowości Przyjezierze i innych terenach rekreacyjnych na terenie
Gminy Strzelno, właściciele mają dodatkowo obowiązek wyposażyć kempingi i pola biwakowe w
okresie pobytu turystów w wystarczającą ilość pojemników na odpady.
Rozdział 3
Wymagania w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów.

§ 6.W przypadku selektywnego zbierania odpadów właściciel nieruchomości ma
obowiązek:
1) wyposażyć nieruchomość w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów;
2) prowadzić selektywne zbieranie i przekazywanie przedsiębiorcy odpadów komunalnych, w
sposób w niniejszym regulaminie;
3) prowadzić selektywne zbieranie następujących frakcji odpadów komunalnych :
a) papieru,
b) metalu,
c) tworzywa sztucznego,
d) szkła,
e) opakowań wielomateriałowych,
f) popiołów;
g) przeterminowanych leków i chemikaliów,
h) zużytych baterii i akumulatorów,
i) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
j) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
k) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
l) zużytych opon,
ł) odpadów zielonych,
m) bioodpadów w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji.
§ 7.Odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone wytworzone na terenie nieruchomości,
zaleca się zagospodarować we własnym zakresie i na własne potrzeby w kompostownikach
przydomowych.
§ 8.Mieszkańcy posiadający przeterminowane leki, mogą zwrócić je bezpłatnie do aptek, a
zużyte baterie do sklepów, które dysponują odpowiednimi pojemnikami.
§ 9.1.Wymienione w §6 pkt 3 odpady można przekazywać przedsiębiorcy zgodnie z
harmonogramem lub dostarczyć je do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
2. Gminny punkt selektywnej zbiórki odpadów znajduje się w Strzelnie Klasztornym na
terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – przy oczyszczalni ścieków.
3. Godziny otwarcia gminnego punktu selektywnej zbiórki będą podane do publicznej
wiadomości mieszkańców wraz z harmonogramem oraz na stronie internetowej urzędu
gminy.
§ 10.Dopuszcza się w wyjątkowych przypadkach ustawienie pojemników do selektywnej
zbiórki odpadów dla więcej niż jednej nieruchomości. Właściciele nieruchomości w tym przypadku
składają oświadczenie w Urzędzie Miejskim w Strzelnie.
§ 11.1.W przypadku realizowania selektywnej zbiórki w systemie pojemnikowym w
zabudowie wielorodzinnej, pojemniki do selektywnej zbiórki winny być ustawione w tzw.
gniazdach, z zachowaniem odrębności składowania dla danej frakcji.
2. Jedno gniazdo pojemników do selektywnej zbiórki odpadów powinno znajdować się przy
każdym stanowisku śmietnikowym, w którym znajdują się pojemniki na odpady zmieszane.

Rozdział 4
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych.
§ 12.Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów
przez właścicieli nieruchomości:
1)
szkło i opakowania szklane należy zbierać do pojemnika koloru zielonego lub z napisem
„SZKŁO”;
2)
papier i tekturę (w tym opakowania, gazety, czasopisma itd.) należy zbierać do pojemnika
koloru niebieskiego lub z napisem „PAPIER”;
3)
tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal należy zbierać do pojemnika
koloru żółtego lub z napisem „METALE”, „TWORZYWA SZTUCZNE”
4)
odpady ulegające biodegradacji należy zbierać do pojemnika koloru brązowego lub z
napisem „BIOODPADY”;
5)

pozostałe drobne odpady selektywne należy zbierać do pojemników szarych lub czarnych;

§ 13.Przewiduje się następujące urządzenia do zbierania odpadów komunalnych na terenie
Gminy Strzelno:
1)

kosze uliczne o pojemności od 35 litrów;

2)

kosze na odpady o pojemności od 120 litrów;

3)

worki o pojemności od 60 litrów;

4)

kontenery o pojemności 7m³ KP7.

§ 14.Odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach o minimalnej
pojemności, uwzględniającej następujące tygodniowe normy:
1)
dla budynków mieszkalnych minimalna pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania
na terenie nieruchomości:
a) niesegregowanych odpadów komunalnych (zmieszanych) - 30 litrów na mieszkańca,
jednak co najmniej jeden pojemnik 120 litrowy na każdą nieruchomość;
b) segregowane odpady komunalne - 30 litrów na mieszkańca, jednak co najmniej jeden
pojemnik na każdy rodzaj odpadu o pojemności 120 litrów na każdą nieruchomość.
2)
dla budynków letniskowych i rekreacyjnych
przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości:

minimalna

pojemność

pojemnika

a) niesegregowanych odpadów komunalnych (zmieszanych) - 30 litrów na osobę, jednak co
najmniej jeden pojemnik 120 litrowy na każdą nieruchomość;

b) segregowane odpady komunalne - 40 litrów na osobę, jednak co najmniej jeden pojemnik
pojemności 120 litrów na każdą nieruchomość;
3)

dla szkół wszelkiego typu - 3 litry na każdego ucznia i pracownika;

4)

dla żłobków i przedszkoli - 3 litry na każde dziecko i pracownika;

o

5)
dla lokali handlowych - 50 litrów na każde 10m² powierzchni całkowitej, jednak co
najmniej jeden pojemnik 120 litrowy;
6)
dla punktów handlowych poza lokalem 50 litrów na każdego zatrudnionego, jednak co
najmniej jeden pojemnik 120 litrów na każdy punkt;
7)

dla lokali gastronomicznych - 20 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne;

8)

dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji co najmniej jeden pojemnik 120 litrów;

9)
dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń
biurowych i socjalnych - pojemnik 120 litrów na każdych 10 pracowników;
10)

dla hoteli, pensjonatów, domów opieki - 20 litrów na jedno łóżko;

11)
w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane
jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika na odpady o
minimalnej pojemności 120 litrów.
§ 15.Określa się rodzaje pojemników do zbierania odpadów na terenach przeznaczonych do
użytku publicznego, na chodnikach, przystankach komunikacji publicznej, w parkach : kosze
uliczne o pojemności od 35 litrów.
§ 16.Pojemniki na odpady ustawione przy drogach publicznych, przystankach
autobusowych, parkingach oraz innych terenach użytku publicznego powinny odpowiadać
następującym wymaganiom:
1)
rozmieszcza się w sposób umożliwiający bezpieczne i wygodne korzystanie z nich przez
wszystkich użytkowników w/w terenów;
2)
rozmieszcza się w odpowiedniej ilości, szczególnie w miejscach o dużym natężeniu ruchu
pieszych i przebywania znacznej ilości osób;
3)
rozmieszcza się w miejscach nie powodujących zagrożenia dla ruchu pojazdów i pieszych
oraz umożliwiających ich stałe opróżnianie przez firmę wywozową.
§ 17.1.Odpady budowlane i rozbiórkowe zebrane w sposób selektywny (wymaga się
odrębnego wydzielenia gruzu budowlanego, tworzyw sztucznych, styropianu i odpadów
niebezpiecznych) odebrane będą przez przedsiębiorcę w ramach zryczałtowanej opłaty, w ilości
nieprzekraczającej 1m³/ na rok od gospodarstwa domowego.
2.Odpady budowlane i rozbiórkowe, muszą zostać załadowane do odpowiedniego
pojemnika przeznaczonego na tego typu odpady lub dostarczone do gminnego punktu
selektywnej zbiórki odpadów.

3.W przypadku przekroczenia limitu, o którym mowa w ust.1 przedsiębiorca jak i gminny
punkt selektywnej zbiórki odpadów ma obowiązek odebrać za dodatkową opłatą nadwyżkę
odpadów, której wysokość określona została w wyniku przetargu.
4.Właściciel nieruchomości ma obowiązek odpowiednio wcześniej zamówić pojemnik na
odpady, o których mowa w ust. 2 u przedsiębiorcy, który z kolei ma obowiązek podstawić
go w terminie 48 godzin.
Rozdział 5
CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI
ZAMIESZKAŁYCH
ODPADY

TERENY
MIEJSKIE(Strzelno)

TERENY WIEJSKIE

Zabudowa
Zabudowa
Zabudowa
Zabudowa
jednorodzinna wielorodzinna jednorodzinna
wielorodzinna
(powyżej 4
(powyżej 4 lokali)
lokali)
NIESELEKTYWNE
(ZMIESZANE)

Raz na dwa
tygodnie

Raz na tydzień Raz na miesiąc

TWORZYWA
SZTUCZNE,
OPAKOWANIA WIELO- Raz na miesiąc Raz na miesiąc Raz na miesiąc
MATERIAŁOWE,
METAL, PAPIER,
SZKŁO
POPIÓŁ

Raz na tydzień

Raz na miesiąc

Od 1
października
do 30 kwietnia

Raz na dwa tygodnie

Od 1 maja do
30 września

Odbiór popiołu w miesiącach: maj, sierpień – raz w miesiącu

BIODEGRADOWALNE
( w tym opakowania
ulegające biodegradacji)
POJEMNIKI TYPU
DZWON I SIATKA

Raz na dwa tygodnie

Raz na miesiąc

Raz na miesiąc

Raz na dwa tygodnie *
* Tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale na
terenie osiedla Piastowskiego w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia
raz w tygodniu.

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI
NIEZAMIESZKAŁYCH – GMINA STRZELNO Z WYŁĄCZENIEM PRZYJEZIERZA
ODPADY
ODPADY
ODPADY
NIESELEKTYWNE BIODEGRADOWALNE SELEKTYWNE
( szkło, tworzywa
(ZMIESZANE)
sztuczne, papier,
metale, opakowania
wielomateriałowe,

popiół)
LOKALE
HANDLOWE,
SPOŻYWCZE,
PRZEMYSŁOWE

Raz na miesiąc

PODMIOTY
USŁUGOWE,
RZEMIEŚLICZE,
PRODUKCYJNE

Raz na miesiąc

BAZARY,
TARGOWISKA

Raz na miesiąc

LOKALE
GASTRONOMICZNE

Raz na tydzień

PLACÓWKI
UŻYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ (oświata,
kultura, urzędy itp.)
SŁUŻBA ZDROWIA
(szpital, ośrodek
zdrowia)

Raz na dwa tygodnie

Raz na miesiąc

Raz na miesiąc

Raz na tydzień

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI
NIEZAMIESZKAŁYCH
MIEJSCOWOŚCI: PRZYJEZIERZE, OSTROWO
OKRES ODPADY
ODPADY
ODPADY
NIESELEKTYWNE BIODEGRADO SELEKTYWNE
(ZMIESZANE)
WALNE
( szkło, tworzywa
sztuczne, papier,
metale,
opakowania
wielomateriałowe,
popiół )
ZABUDOWA
LETNISKOWA I
PENSJONATOWA
(DOTYCZY
PRZYJEZIERZA )

Od 1
maja
do 30
czerwca

Raz na tydzień

Raz na tydzień

-

Od
1lipca do
31
sierpnia

Dwa razy
w tygodniu

Raz na tydzień

-

Od 1
września
do 30
września

Dwa razy
w miesiącu

Raz na miesiąc

-

ZABUDOWA
LETNISKOWA I
PENSJONATOWA
(DOTYCZY
OSTROWA )

Od 1
paździer
nika do
30
kwietnia

Raz na miesiąc

Raz na miesiąc

-

Od 1
czerwca
do 31
sierpnia

Raz na tydzień

Raz na tydzień

-

Od 1
września
do 31
maja

Raz na miesiąc

Raz na miesiąc

-

Raz na tydzień

Raz na tydzień

Raz na tydzień

Od 1
lipca do
31
sierpnia

Dwa razy
w tygodniu

Raz na tydzień

Raz na tydzień

Od 1
września
do 30
września

Dwa razy
w miesiącu

Raz na miesiąc

Dwa razy w
miesiącu

Raz na miesiąc

Raz na miesiąc

Raz na miesiąc

Raz na miesiąc

Raz na tydzień

Raz na miesiąc

Raz na miesiąc

Raz na miesiąc

Raz na miesiąc

Od 1
LOKALE
GASTRONOMICZNE maja do
30
(PRZYJEZIERZE)
czerwca

Od 1
paździer
nika do
30
kwietnia
LOKALE
HANDLOWE,
BAZARY ,
TARGOWISKA
(PRZYJEZIERZE)

Od 1
czerwca
do 31
sierpnia
Od 1
września
do 31
maja

2. Okresowe zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz mebli i innych
odpadów wielkogabarytowych, od właścicieli nieruchomości będą odbywać się cztery razy
w roku, według harmonogramu.
§ 20.1.Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych z nieruchomości
uniemożliwiać wypływ nieczystości ze zbiornika wynikający z jego przepełnienia.

powinna

2. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych odbywa się na podstawie zamówienia

właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego z którym podpisał
umowę.

Rozdział 6
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe lub gospodarskie.
§ 21. Osoby utrzymujące psy, koty i inne zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania
środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz
przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.
§ 22. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy w szczególności:
1)
prowadzenie ich na uwięzi, przy czym w miejscach publicznych zwierzęta powinny być
zabezpieczone w taki sposób aby nie stanowiły one uciążliwości i zagrożenia dla otoczenia;
2)
niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta z terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku;
3)

stały i skuteczny dozór nad zwierzętami.

§ 23. Utrzymanie zwierząt gospodarskich na terenach budownictwa jednorodzinnego nie
może być uciążliwe dla otoczenia.
§ 24.1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej dopuszcza się hodowlę zwierząt
gospodarskich w niewielkiej ilości na własne potrzeby, pod warunkiem gromadzenia i usuwania
odpadów i nieczystości związanych z hodowlą.
2. Szczegółowe zasady chowu i hodowli zwierząt domowych:
1)
psy powinny mieć stworzone przez właściciela takie warunki, by nie mogły samodzielnie
wydostać się poza teren nieruchomości oraz nie zagrażały osobom trzecim;
2)
posesje, gdzie przebywają, psy ras mogących stworzyć zagrożenie lub psy agresywne,
powinny być opatrzone czytelną tabliczką z informacją „uwaga pies”.

Rozdział 7
Wyznaczanie terenów podlegających obowiązkowej
przeprowadzania.

deratyzacji i terminów jej

§ 25.1.Deratyzacji podlegają tereny budownictwa mieszkalnego, zakłady przetwórstwa
spożywczego, obiekty użyteczności publicznej i obsługi ludności oraz nieruchomości, na których
prowadzi się hodowle zwierząt gospodarskich – jeden raz do roku w terminie od 1 kwietnia do 31
października
2.W przypadku zagrożenia epidemiologicznego wywołanego plagą szczurów,

przeprowadza się deratyzację w uzgodnieniu z właściwym terenowo inspektorem
sanitarnym.

Rozdział 8
Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Plany Gospodarki Odpadami.
§ 26.Właściciele nieruchomości powinni kierować się zasadami zmierzającymi do
ograniczenia ilości powstawania odpadów komunalnych poprzez:
1)

świadomy wybór produktów pod kątem ilości i zawartości;

2)

wielokrotne używanie produktów i opakowań;

3)

stosowanie odświeżania, renowacji i drobnych napraw produktów;

4)
unikanie produktów, które z pewnością trafią na składowisko, czyli nie nadających się do
recyklingu , kompostowania;
5)

unikanie produktów nadmiernie opakowanych.

Rozdział 9
Postanowienia końcowe.

§ 27.Gmina Strzelno będzie inicjowała działania, jak również będzie popierała inicjatywy
mieszkańców mające na celu poprawę czystości i porządku na terenie gminy.

