
Załącznik Nr do Protokołu
Sesji Rady Gminy Lichnowy 

Z dnia 08.12.2005 r.

Uchwała Nr XXXVII / 303 / 05 
Rady Gm iny Lichnowy 

z dnia 08 grudnia 2005 r.
w  sprawie usta lenia regulam inu utrzym ania czystości 

i porządku na terenie gm iny Lichnowy

Na podstaw ie art.18 ust. 2 pkt15 i art.40 ust.1 z dnia 8 m arca 1990 roku. o 
sam orządzie gm iny (Dz. U. z 2001 r. Nr142, poz1591 z późn. zm.) oraz art.4 ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzym aniu czystości i porządku w gm inach (Dz. U. 132 
poz. 662 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Pow iatowego Inspektora 
Sanitarnego, Rada Gm iny L ichnowy uchwala, co następuje:

Ustala się regulam in utrzym ania czystości i porządku na teren ie  gm iny 
Lichnowy, stanow iący załącznik do niniejszej uchwały.

Traci moc uchwała Nr X X II/17/97 Rady G m iny Lichnowy z dnia 26.06.1997 
roku w sprawie szczegółowego usta lenia zasad utrzym ania czystości i porządku na 
terenie gm iny Lichnowy.

W ykonywanie uchwały powierza się W ójtow i G m iny Lichnowy.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia je j ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym  W ojew ództw a Pom orskiego.

§1

§ 2

§ 3

§ 4

P R Z E VI * CZĄCY

mgr Wi „ Nacel
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Uzasadnienie

Nowelizacja ustawy z dnia 13 października 2005 roku, dot. ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w  gm inach, wprowadza wym óg uchwalenia 
szczegółowych zasad utrzym ania czystości i porządku na terenie Gm iny Lichnowy.

Niniejszy regulam in, w  trosce o środow isko naturalne precyzyjnie określa 
sposób prowadzenia se lektywnej gospodarki odpadam i, który ma na celu 
zm niejszenie liczby wywożonych odpadów  na ich składow isko a zw iększy ilość 
odpadów  wykorzystywanych w tórn ie.

Ponadto w regulam in ie uregulowano obow iązki w łaścicie li n ieruchom ości i 
osób utrzym ujących zw ierzęta dom ow e oraz zw ierzęta gospodarskie.

Biorąc pod uwagę kon ieczność dostosowania prawa m iejscowego do 
obow iązujących przepisów regulowanych ustaw ą o utrzym aniu czystości i porządku 
w  gminach, W ójt gm iny L ichnowy jako  organ w ykonaw czy gm iny w niosku je  o 
zatw ierdzenie przedkładanych n in ie jszą uchw ałą  zasad utrzym ania czystości i 
porządku na terenie Gm iny Lichnowy.

m8 r Watdemcir Lamkowski
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Załącznik
do uchwały Nr XXXVII / 303 / 05 
Rady Gminy Lichnowy 
z dnia 08 grudnia 2005 roku

Regulam in utrzym ania czystości i porządku 
na terenie G m iny Lichnowy

Rozdział 1
Postanow ienia ogólne ■

§ 1. Regulam in określa szczegółowe zasady utrzym ania czystości i porządku 
na terenie n ieruchom ości znajdujących się w  Gm inie Lichnowy.

Rozdział 2

W ym agania w zakresie utrzym ania czystości i porządku na terenie
nieruchom ości

§ 2

1. W łaścic ie le  n ieruchom ości zobow iązani są do utrzym ania czystości i porządku 
oraz należytego stanu sanitarno -  hig ienicznego nieruchom ości.

2. W łaścic ie le  n ieruchom ości zobow iązani są  zawrzeć z jednostką  w ywozow ą 
p isem ną umowę na wywóz odpadów  kom unalnych i ścieków.

3. W  umowie, o której m owa w ust. 2 n iniejszego paragrafu zawarta powinna być 
inform acja na tem at ilości po jem ników  i ich pojem ności oraz rodzaju 
składowanych odpadów  w  danym pojem niku (odpady kom unalne, ciekłe, do 
zbiórki odpadów  selektywnych, ulegających b iodegradacji, itd.). W  umowie 
zam ieszczona musi być częstotliwość wywozu odpadów  i koszt usługi.

4. Powstające na teren ie  n ieruchom ości odpady kom unalne, w  tym powstające w 
gospodarstwach dom owych, przed ich zgrom adzeniem  w pojem nikach na odpady 
na terenie n ieruchom ości lub w pojem nikach zbiorczych na terenie gm iny 
Lichnowy należy, poddać segregacji mającej na celu oddzielne grom adzenie 
odpadów  niebezpiecznych, odpadów  w ie lkogabarytowych i odpadów  z rem ontów  
oraz se lektyw ną zbiórkę odpadów  kom unalnych nadających się do odzysku i ich 
optym alne przygotowanie do transportu do m iejsc dalszego odzysku lub 
unieszkodliw ienia.

5. W yselekcjonow ane frakcje odpadów  kom unalnych, nadające się do odzysku i 
dalszego wykorzystania (m akulatura, odpady plastikowe, szkło) należy 
um ieszczać odrębnie w przeznaczonych do tego celu i oznakowanych specjalnie 
pojem nikach do segregacji zbiórki odpadów  kom unalnych, rozm ieszczonych na 
terenie Gm iny Lichnowy.
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6. Zabrania się um ieszczania wym ieszanych odpadów  kom unalnych w  po jem nikach 
do segregacyjnej zbiórki surowców  w tórnych oraz odpadów  innych niż rodzaj 
opisanej na pojem niku.

7. O dpady kuchenne ulegające b iodegradacji należy grom adzić odrębnie. Na 
terenach n ieruchom ości o zabudow ie jednorodzinnej odpady kuchenne można 
poddać procesow i kom postowania z przeznaczeniem  do w łasnego wykorzystania 
kompostu.

8. O dpady roślinne powstające na terenie n ieruchom ości w  wyniku pie lęgnacji 
zieleni (usunięte chwasty, wygrabione liście, skoszona trawa, w ycię te  gałęzie 
drzew, przycięte krzewy, itp.), w przypadku braku m ożliwości ich kom postow ania 
na m iejscu przez w łaścicie la  nieruchom ości, pod lega ją  obow iązkow i wywozu i 
przekazania do kom postowania w łaściwem u podm iotow i, który za jm ie się ich 
kom postowaniem .

9. O dpady n iebezpieczne powstające w  odpadach kom unalnych gospodarstw  
dom owych (baterie, i akum ulatory, lakiery, farby, św ietlówki, itp.) należy w ydzie lać 
z powstających odpadów  kom unalnych. O dpady te należy zwracać do punktu ich 
zbiórki lub wyrzucać do oznakowanych po jem ników  przeznaczonych na te 
odpady rozm ieszczonych na terenie G m iny L ichnowy lub do punktów  skupu.

10. Odpady w ie lkogabarytow e (np. meble, w ym ien ione drzwi, itp.) należy grom adzić 
odrębnie wyłącznie w  m iejscu do tego przeznaczonym  i w wyznaczonym  term inie.

11. O dpady z rem ontów  nieruchom ości należy grom adzić odrębnie od pozostałych 
odpadów  kom unalnych, wyłącznie w kontenerach do tego przeznaczonych i w 
określonym  term inie.

12. W łaścic ie le  n ieruchom ości zobow iązani są  do udzielenia informacji zw iązanych z 
wytwarzaniem  odpadów  kom unalnych i okazywania stosownych dokum entów  
upoważnionym  organom .

13. Pracownikom , o których mowa w  ust. 12 nin ie jszego paragrafu w łaścicie l ma 
obow iązek przedstaw ić do wglądu aktua lną  um owę z jednostką  w yw ozow ą na 
wykonanie usług lub dokum enty ze składow iska oraz um ożliw ić wstęp na teren 
posiadłości w celu kontroli przestrzegania postanow ień niniejszego regulam inu.

§ 3

1. W łaścic ie le  n ieruchom ości zobow iązani są  do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i 
innych zanieczyszczeń z chodników  położonych wzdłuż n ieruchom ości i 
bezpośrednio przy je j granicy.

2. Obow iązek oczyszczania chodnika ze śniegu i lodu w inien być zrealizowany 
poprzez odgarn ięcie śniegu w m iejsce nie powodujące zakłóceń w  ruchu pieszych 
lub pojazdów i podjęcie działań m ających na celu likw idację śliskości chodnika.

3. Zakazuje się zgarniania śniegu, lodu lub innych zanieczyszczeń z chodnika na 
jezdnie lub na zieleń przyuliczną.

4. W łaścic ie le  n ieruchom ości zobow iązani są  do system atycznego sprzątania terenu 
nieruchom ości, a w  szczególności do jść do budynków, punktów  grom adzenia 
odpadów.

5. Błoto, śnieg, lód i inne zan ieczyszczenia uprzątnięte z przystanków 
kom unikacyjnych oraz dróg publicznych należy grom adzić poza terenem  
przystanku kom unikacyjnego w  sposób nie utrudnia jący zatrzym ania się 
pojazdów  oraz w siadania  i wysiadania pasażerów.
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1. Mycie sam ochodów  pow inno się odbywać w  m iejscach do tego celu 
wyznaczonych.

2. W łaścic ie le  n ieruchom ości m ogą m yć pojazdy czystą  w odą na swoim  te ren ie  pod 
warunkiem , że powstające ścieki odprow adzane są  do kanalizacji deszczowej, 
jeśli istnieje na terenie posesji.

3. Naprawy sam ochodów  pow inny być przeprow adzane w specja listycznych
warsztatach.

4. W łaścicie l sam ochodu może dokonać doraźnych napraw zw iązanych z b ieżącą 
eksp loatacją  pojazdu w  obrębie n ieruchom ości pod warunkiem , że czynności te 
nie będą powodować zanieczyszczenia wód i g leby oraz uciążliwości dla 
sąsiadów.

§4

Rozdział 3

Rodzaj i m inim alna pojem ność urządzeń przeznaczonych do zbierania 
odpadów  kom unalnych na terenie n ieruchom ości oraz drogach publicznych. W arunki 
rozm ieszczenia tych urządzeń i ich utrzym ania w  odpow iednim  stanie sanitarnym , 
porządkowym  i technicznym .

§ 5

1. Do zbierania odpadów  kom unalnych na n ieruchom ości przeznacza się pojem niki, 
worki, kosze na śm ieci.

§ 6

1. Do grom adzenia odpadów  kom unalnych na terenie n ieruchom ości s łużą  
znorm alizowane pojem niki o pojem ności od 110 litrów do 10.000 litrów.

2. Do grom adzenia odpadów  kom unalnych na drogach publicznych s łużą kosze 
uliczne o pojem ności od 5 litrów do 30 litrów.

§ 7

Ustala się m in im alną pojem ność urządzeń przeznaczonych do zbierania 
odpadów kom unalnych:

1) m inim alna po jem ność jednego pojem nika na jedno gospodarstwo dom owe - 
1100 I

2) m inim alna po jem ność jednego pojem nika na posesji, na której prowadzona 
jest dz ia ła lność gospodarcza -1 1 0 0  I

§ 8

O rodzaju ustaw ionych na terenie n ieruchom ości pojem ników  decyduje 
w łaściciel n ieruchom ości w  porozum ieniu z jednos tką  wywozową.

§ 9

1. W łaścicie l n ieruchom ości ma obow iązek utrzym ania pojem ników na odpady 
kom unalne we w łaściwym  stanie sanitarnym , porządkowym  i technicznym , a w
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szczególności utrzym ania ich czystości oraz co najmniej raz na kw arta ł 
dezynfekow ania.

2. Pojem niki i worki na odpady kom unalne należy ustaw iać w  m iejscach łatwo 
dostępnych dla użytkowników i pracow ników  jednostk i wywozowej w  sposób nie 
powodujący uciążliwości dla m ieszkańców  i osób trzecich.

3. Pojem niki i worki powinny być ustaw ione w granicy n ieruchom ości w  m iejscu 
specja lnie  do tego wydzie lonym , z wyjątkiem  chodników  lub innych m iejsc 
przeznaczonych do ruchu po jazdów  sam ochodowych oraz pieszych, na równej 
powierzchni, w  m iarę m ożliwości utwardzonej, zabezpieczonej przed zb ieraniem  
się w ody i błota.

Rozdział 4

C zęstotliw ość i sposób pozbywania się odpadów  kom unalnych i n ieczystości 
ciekłych z terenu nieruchom ości ora te renów  przeznaczonych do użytku publicznego.

§10

Ustala się następującą często tliw ość usuwania odpadów  kom unalnych i 
n ieczystości ciekłych z terenów  nieruchom ości:

1) z po jem ników  segregujących zbiórki surowców  wtórnych, z koszy w m iejscach 
publicznych oraz zb iorn ików  bezodpływowych, w regularnych odstępach 
czasu uniem ożliw ia jących rozkład nagrom adzonych odpadów  i ich 
przepełnienie,

2) z po jem ników  na odpady kom unalne:
a) dla budynków  jednorodzinnych, nie rzadziej niż raz na m iesiąc,
b) dla budynków użyteczności publicznej i budynków  m ieszkalnych 

w ielorodzinnych, nie rzadziej niż raz na m iesiąc,
c) dla obiektów  gastronom ii, nie rzadziej niż raz na m iesiąc,
d) dla targowisk, nie rzadziej, niż raz na dwa tygodnie

chyba że szczególne okoliczności w skazu ją  na konieczność częstszego 
wywożenia odpadów  (np. w okresie letnim)

3) odpady w ie lkogabarytowe, w  sposób uniem ożliw ia jący ich nadm ierne 
nagrom adzenie,

4) z w orków  na śmieci, w  sposób un iem ożliw ia jący ich przepełnienie.

§ 11

Liczba po jem ników  na odpady i ich po jem ność oraz pojem ność zbiornika 
bezodpływowego na nieczystości ciekłe m uszą być dostosowane przez w łaścicie la 
n ieruchom ości, a ich eksploatacja i opróżnianie musi być prowadzone w  sposób 
gwarantujący, że nie nastąpi rozkład bio logiczny zgrom adzonych odpadów  
kom unalnych, przepełn ien ie po jem ników  lub wypływ  nieczystości ciekłych ze 
zbiornika bezodpływowego.

Rozdział 5

M aksym alny poziom odpadów  kom unalnych ulegających biodegradacji 
dopuszczalnych do składowania na składow iskach odpadów.
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Ustala się m aksym alny poziom  odpadów  kom unalnych ulegających 
biodegradacji dopuszczonych do składow ania na składow iskach odpadów: do 50 ton 
rocznie z terenu Gm iny Lichnowy.

§ 12

Rozdział 6

Obowiązki osób utrzym ujących zw ierzęta dom owe, mających na celu ochronę
przed zagrożeniem  lub uciąż liw ością  dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniam i
terenów  przeznaczonych do w spó lnego użytku.

§ 13

1. W łaścic ie le  lub opiekunow ie psów, kotów  i innych zw ierząt dom ow ych są  
zobow iązani do sprawowania w łaściwej opieki nad tymi zw ierzętam i, w  tym  w  
szczególności nie pozostaw iania ich bez dozoru, jeżeli zw ierzę nie zna jduje się w  
pom ieszczeniu zam kniętym  lub na terenie ogrodzonym  w  sposób 
uniem ożliw ia jący sam odzie lne w ydostan ie  się z niego.

2. W łaścic ie le  lub opiekunow ie zw ierząt dom owych są zobow iązani do utrzym ania 
tych zw ierząt w  sposób nie stw arzający uciążliwości (hałas lub odory) dla innych 
osób znajdujących się w sąsiednich lokalach lub n ieruchom ościach.

3. W łaścicie l n ieruchom ości ma obow iązek oznakowania tab liczką  ostrzegaw czą 
bramy lub furtki wejściowej na teren ogrodzonej posesji na której utrzym ywane 
jest zw ierzę m ogące stanow ić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego.

§ 14

1. Na terenach użytku publicznego psy m ogą być w yprowadzane tylko na smyczy, 
natom iast psy ras uznawanych za agresywne oraz inne psy m ogące stanow ić 
zagrożenie dla ludzi, m ogą być wyprow adzane tylko na sm yczy i w  kagańcu.

2. W  przypadku zastosowania odpow iedniego oznakowania n ieruchom ości przez 
w łaściciela n ieruchom ości zakazuje się wyprowadzania psów lub innych zw ierząt 
do obiektów  użyteczności publicznej, placówek handlowych lub 
gastronom icznych.

§ 15

W łaścicie l psa zobow iązany jest do posiadania aktualnego dokum entu
potw ierdzającego poddanie psa szczepieniu przeciw  wściekliźnie.

§ 16

1. W łaścic ie le  lub opiekunow ie psów  są  zobow iązani do niezw łocznego usuwania 
spowodowanych przez nie zanieczyszczeń na klatkach schodowych i innych 
pom ieszczeniach służących do użytku publicznego, a także na terenach użytku 
publicznego takich jak chodniki, parki, skwery, ulice, place zabaw  dla dzieci z 
szczególnym  uwzględnieniem  piaskownic.

2. Zakazuje się w yprowadzania psów i innych zw ierząt dom owych na tereny placów  
zabaw dla dzieci.
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Rozdział 7

W ym agania dotyczące utrzym ania zw ierząt gospodarskich na terenach 
wyłączonych z produkcji ro lniczej, w  tym także zakazu ich utrzym ywania na 
określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchom ościach.

§ 1 7

Posiadanie zw ierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 
rolniczej, w  ilościach przekraczających w łasne potrzeby, w ym aga zgody osób 
będących w łaścicie lam i sąsiednich lokali lub nieruchom ości.

Rozdział 8

Obszary obow iązkowej deratyzacji i term iny je j przeprowadzania.

§ 1 8

1. W łaścicie le  wszystkich n ieruchom ości zobow iązani są do przeprowadzenia 
deratyzacji dwa razy w roku.

2. Ustala się term iny przeprow adzenia deratyzacji:
1) w  term inie w iosennym  od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kw ietnia,
2) w  term inie jesiennym  od dnia 1 września do dnia 30 września.

§ 19

W  razie m asowego w ystąp ien ia  gryzoni W ójt G m iny Lichnowy nałoży 
obowiązek deratyzacji w  innym dowolnym  term inie.

§ 2 0

Koszty każdorazowej deratyzacji ponosi w łaścicie l n ieruchom ości.

§ 2 1

Naruszenie przepisów n in ie jszego Regulam inu podlega karze grzywny.

PR ZEW O DNICZĄCY
JHfPmlny

mgr Włttdy.ńaw Nacel
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