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UWARUNKOWANIA  wynikaj ące ze stanu  
SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 
 
 
 

1. Zaopatrzenie w wod ę 
 
Gminną sieć wodociągową na obszarze gminy Jeleniewo zasilają komunalne ujęcia wody w 
Gulbieniszkach, Szurpiłach i Jeleniewie. Wydajność istniejących ujęć wody jest wystarczająca dla 
zaopatrzenia ludności. Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne wód podziemnych oraz możliwość jej 
ujmowania nie stanowią bariery rozwojowej gminy. 
Sieć wodociągowa jest bardzo dobrze rozwinięta i obejmuje całą gminę Jeleniewo. Możliwe jest 
zaopatrzenie w wodę wszystkich mieszkańców oraz obiektów usługowych. Sieć na ogół biegnie 
wzdłuż obsługujących dróg. Występuje również bardzo dużo odgałęzień sieci, które docierają nawet 
do peryferyjnie położonej zabudowy zagrodowej.  
Część sieci wodociągowej jest zużyta pod względem technicznym i wymaga wymiany. 
  
 
 

2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 
 

Na obszarze gminy Jeleniewo nie ma zbiorowej oczyszczalni ścieków. Gmina położona jest w bliskim 
sąsiedztwie miasta Suwałk, które ma bardzo dobrze rozwiniętą siec kanalizacji sanitarnej, działającą w 
oparciu o miejską, nowoczesną oczyszczalnię ścieków. Uznano zatem, że budowa gminnej 
oczyszczalni ścieków sanitarnych jest ekonomicznie nieuzasadniona. Gmina posiada dwa kolektory 
kanalizacji sanitarnej podłączone do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w Suwałkach: 

� Okrągłe – Czerwone Bagno – Krzemianka – Jeleniewo – Prudziszki; 
� Szelment (gmina Szypliszki) – Leszczewo - Schodoły – Prudziszki. 

Sieć jest dobrze rozwinięta w Jeleniewie, obejmując również część Kazimierówki. Na trasie kolektora 
sieć jest jaszcze słabo rozwinięta i tym samym słabo wykorzystana. Trasa kolektora omija skupiska 
zabudowy w Prudziszkach (wzdłuż drogi wojewódzkiej ), w Żywej Wodzie oraz w Wołowni i 
Leszczewie. 
Większość gospodarstw domowych i obiektów usługowych posiada własne urządzenia do 
gromadzenia ścieków ( zbiorniki ścieków sanitarnych) lub przydomowe oczyszczalnie ścieków. 
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3. Gospodarka odpadami komunalnymi 
Stan na dzień 20.05.2015r.  Źródło; Urząd Gminy Jeleniewo 
 

Na obszarze gminy Jeleniewo nie występują obiekty związane z gromadzeniem i utylizacją odpadów 
komunalnych. Byłe wysypisko jest zamknięte i poddane rekultywacji. 
Gospodarka  odpadami jest realizowana zgodnie z REGULAMINEM UTRZYMANIA CZYSTO ŚCI I PORZĄDKU 
NA TERENIE GMINY JELENIEWO,  ustanowionym zgodnie z art. 4 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 13 września 
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  po zasięgnięciu opinii Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
 
Regulamin został przyjęty Uchwałą nr XXI.123.2012 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 21 grudnia 2012r. 
z późniejszymi zmianami zawartymi w uchwale XXIII.138.2013 z dnia 25 marca 2013r. 
 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTO ŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY JELENIEWO 
( jednolity tekst ) 

 
ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1 
1. Regulamin ustala szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jeleniewo dotyczące: 

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących: 
a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym 

powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i 
akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 
odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych, 

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, 
c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi; 

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie 
nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w 
odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu: 

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach, 
b) liczby osób korzystających z tych pojemników; 
3) częstotliwości i sposobu  pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu  

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego; 
4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami; 
5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością 

dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku; 
6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu 

ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach; 
7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania. 
 

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 
1) punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych  – należy przez to rozumieć punkt selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych (PSZOK) według ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;  
2) odpadach surowcowych (tzw. „suchych”)  – należy przez to rozumieć wyselekcjonowane  

z odpadów komunalnych, zbierane w jednym pojemniku, odpady suche w tym opakowaniowe bez zawartości, takie 
jak w szczególności: metale żelazne i nieżelazne, papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe; 

3) budynkach jednorodzinnych  – należy przez to rozumieć budynek mieszkalny jednorodzinny, o którym mowa w art. 
3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z późn. 
zm.); 

4) budynkach wielorodzinnych  – należy przez to rozumieć budynek mieszkalny, który nie jest budynkiem 
jednorodzinnym; 

5) odpady wielkogabarytowe – należy przez to rozumieć odpady, które ze względu na duże rozmiary i/lub wagę nie 
mieszczą się do pojemnika na pozostałe rodzaje odpadów; 

6) pojemnikach ogólnodost ępnych  – należy przez to rozumieć rozmieszczone na terenie gminy specjalistyczne 
pojemniki do selektywnego zbierania szkła kolorowego oraz szkła białego (bezbarwnego), do których mieszkańcy 
samodzielnie i nieodpłatnie dostarczają odpady opakowaniowe; 

7) Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskieg o na lata 2012-2017  – należy przez to rozumieć Plan 
Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017 przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa 
Podlaskiego Nr XX/233/2012 z dnia 21 czerwca 2012 roku. 

 
ROZDZIAŁ II 

WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTO ŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI 
 

§ 2 
1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez: 

1) Selektywne zbieranie wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, co najmniej w zakresie 
obejmującym: 
a) papier, 
b) metale, 
c) tworzywa sztuczne, 
d) szkło, 
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e) opakowania wielomateriałowe, 
f) odpady komunalne  ulegające  biodegradacji, w  tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, 
g) odpady zielone, 
h) przeterminowane leki i chemikalia, 
i) zużyte baterie i akumulatory, 
j) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
k) inne odpady wielkogabarytowe, w tym meble, 
l) odpady budowlane i rozbiórkowe, 
m) zużyte opony, 
w sposób określony w § 3. 

2) Przekazywanie selektywnie zebranych odpadów uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz podmiotom prowadzącym punkty 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub przekazywanie odpowiednim podmiotom w trybie określonym 
przez właściwe przepisy.  

3) Zbieranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i przekazywanie ich uprawnionym podmiotom 
prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

 
§ 3 

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wydzielania z odpadów komunalnych: 
1) przeterminowanych leków i chemikaliów; 
2) zużytych baterii i akumulatorów; 
3) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 
4) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych; 
5) odpadów budowlanych i rozbiórkowych; 
6) zużytych opon; 
7) innych odpadów niebezpiecznych. 

2. Przeterminowane leki należy gromadzić w specjalnych pojemnikach ustawionych w aptekach i placówkach służby 
zdrowia oraz przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jeleniewie. 

3. Przeterminowane chemikalia należy przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w 
Jeleniewie.  

4. Zużyte baterie należy gromadzić w specjalnych pojemnikach ustawionych w obiektach użyteczności publicznej oraz 
przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jeleniewie. 

5. Zużyte akumulatory odbierane będą w punktach handlowych i serwisowych prowadzących sprzedaż i wymianę 
akumulatorów, jak również w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jeleniewie. 

6. Odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbierane będą: 
1) w punktach sprzedaży detalicznej, przy zakupie sprzętu tego samego rodzaju, co zużyty sprzęt, w ilości nie 

większej niż ilość kupionego, nowego sprzętu; 
2) w czasie zbiórek prowadzonych okresowo, o terminie i sposobie odbioru odpadów mieszkańcy zostaną 

powiadomieniu przez gminę, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem w Punkcie Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych w Jeleniewie. 

7. Odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku robót niewymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia 
do organu administracji architektoniczno-budowlanej odbierane będą w  Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych w Jeleniewie. 

8. Odpady budowlane i rozbiórkowe z innych robót nie będą odbierane od właścicieli nieruchomości w ramach 
pobieranej przez gminę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Odpady te należy gromadzić w 
specjalnych pojemnikach uniemożliwiających pylenie, zamówionych odpłatnie przez prowadzącego remont. 

9. Meble i inne odpady wielkogabarytowe pochodzące z terenu nieruchomości odbierane będą w czasie zbiórek 
prowadzonych okresowo. O terminie i sposobie odbioru odpadów mieszkańcy zostaną powiadomieniu przez gminę, z 
co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Można je także przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych w Jeleniewie 

10. Odbiór innych odpadów niebezpiecznych prowadzony będzie okresowo. Sposób przeprowadzenia i ogłoszenia jak w 
ust. 9. 

11. Zużyte opony należy przekazywać do zakładów serwisowych prowadzących sprzedaż i wymianę opon bądź też do 
Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jeleniewie. 
 

§ 4 
1. Właściciele nieruchomości położonych bezpośrednio wzdłuż chodników mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu z 

części nieruchomości służących do użytku publicznego: 
1) nadmiar błota, śniegu i lodu należy usuwać z chodnika na bieżąco, w taki sposób, aby nie utrudniało to ruchu i nie 

zagrażało przechodniom i pojazdom poprzez gromadzenie na skraju chodnika od strony jezdni oraz posypywanie 
chodnika piaskiem lub innym środkiem zapobiegającym śliskości w celu jej zlikwidowania, 

2) inne zanieczyszczenia zalegające na chodniku należy usuwać sukcesywnie, aby utrzymać czystość. 
 

§ 5 
1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na terenie nieruchomości pod warunkiem: 

1) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika 
bezodpływowego, 

2) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu środków 
ulegających biodegradacji, 

3) że powstające ścieki nie mogą bezpośrednio wpływać do gruntu lub zbiornika wodnego. 
 

2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi są dozwolone na terenie nieruchomości pod 
warunkiem: 

1) niezanieczyszczania środowiska, tj. emisji hałasu i spalin, wycieku oleju a powstające  odpady będą gromadzone 
w urządzeniach do tego przeznaczonych, 
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2) iż naprawa pojazdów samochodowych dotyczy drobnych napraw, (np. wymiana żarówek, kół świec zapłonowych, 
itp.), 

3) iż naprawa pojazdów samochodowych nie będzie stwarza uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości. 
 
 

ROZDZIAŁ III 
RODZAJE I MINIMALNE POJEMNO ŚCI POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA ODPADÓW 

KOMUNALNYCH NA TERENIE NIERUCHOMO ŚCI ORAZ NA DROGACH PUBLICZNYCH, WARUNKI ROZMIESZCZE NIA 
TYCH POJEMNIKÓW I ICH UTRZYMANIA W ODPOWIEDNIM STAN IE SANITARNYM, PORZĄDKOWYM I TECHNICZNYM 

 
§ 6 

1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości, m.in. poprzez 
wyposażenie jej w odpowiednie urządzenia (pojemniki, kontenery, worki), do zbierania odpadów o odpowiedniej 
pojemności, uwzględniając częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych z nieruchomości. 

2. Do zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy przewidziane są: 
1) worki o pojemności 60 l i 120 l, 
2) kosze uliczne o pojemności od 35 l do 60 l 
3) pojemniki na odpady o pojemności, 120 l, 240 l, 1100 l, 
4) kontenery o pojemności 7 m3, 16 m3 i 34 m3, 
5) inne pojemniki do zbierania odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych, 
6) przydomowe kompostowniki. 

3. Wskazane w ust. 1 i 2 pojemniki do zbierania odpadów muszą spełniać wymagania określone  
w ustawie o systemie oceny zgodności lub wymagania Polskich Norm. 

4. Wszystkie pojemniki, kontenery lub worki na odpady muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające rodzaj 
gromadzonych odpadów i instrukcję korzystania z pojemnika, a także muszą być wyposażone w oznakowanie 
zapewniające identyfikację właściciela pojemnika, kontenera lub worka. 

5. Oznakowanie zapewniające identyfikację użytkownika pojemnika, kontenera lub worka dostarczone zostanie przez gminę 
lub podmiot odbierający odpady. 

6. Dopuszcza się prowadzenie przez właścicieli nieruchomości na terenie nieruchomości, do której posiada tytuł prawny 
kompostowania odpadów biodegradowalnych w przydomowych kompostownikach, które muszą zapewnić prawidłowy 
proces kompostowania odpadów w warunkach tlenowych w okresie całego roku i nie mogą stwarzać uciążliwości dla 
nieruchomości sąsiednich. 

7. Ustala się minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych: 
1) w zabudowie jednorodzinnej urządzenia o pojemności 120 l na jedno gospodarstwo domowe, dla dużych 

gospodarstw domowych powyżej 6 osób dopuszcza się pojemnik 240 l; 
2) w budynkach mieszkalnych wielolokalowych urządzenia o pojemności 120 l na jedno gospodarstwo domowe, 

dopuszcza się ustawienie pojemników o pojemności 240 l na dwie i więcej rodzin; 
3) dla szkół wszelkiego typu , przedszkoli oraz placówek leczniczych urządzenie o pojemności, co najmniej 120 l na 

każde pięćdziesiąt osób; 
4) dla lokali handlowych i gastronomicznych, co najmniej jeden pojemnik 120 l na lokal; 
5) przy lokalach handlowych, jeśli prowadzona jest działalność spożywcza i lokalach gastronomicznych należy 

dodatkowo, na zewnątrz lokalu ustawić kosz o minimalnej pojemności 120 l. 
6) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - 

pojemnik 120 l na każdych 10 pracowników, ale co najmniej jeden pojemnik 120 l na zakład. 
7) dla cmentarzy – co najmniej 3 pojemniki 240 l lub 1100 l. 
8) dla gospodarstw agroturystycznych, pensjonatów, hoteli – co najmniej jeden pojemnik 120 l 
9) dla domków letniskowych – co najmniej jeden pojemnik 120 l. 

 
§ 7 

1. Odpady komunalne wytwarzane na terenie nieruchomości należy gromadzić w pojemnikach bądź kontenerach metalowych 
lub z tworzywa sztucznego na kółkach, posiadających pokrywy oraz w workach szczelnie zamkniętych o odpowiednim 
kolorze i przeznaczonych do wyselekcjonowanych surowców.  

2. Oprócz pojemników na odpady zebrane selektywnie, każde gospodarstwo winno posiadać pojemnik na odpady zmieszane 
o minimalnej pojemności na 120 l. 

3. Pojemność urządzeń do gromadzenia odpadów zmieszanych na terenie nieruchomości powinna wynikać ze średniej ilości 
wytwarzanych odpadów w gospodarstwie domowym i liczby osób korzystających z pojemników oraz dostosowania do nich 
częstotliwości odbioru. 

4. Do zbierania odpadów w ilości przekraczającej minimalną pojemność pojemników dopuszcza się worki.  
5. Odpady komunalne zbierane selektywnie, należy gromadzić w następujący sposób: 

1) odpady opakowaniowe stanowiące surowce wtórne muszą być sortowane i gromadzone w pojemnikach bądź 
workach dostarczonych przez podmiot uprawniony odbierający odpady i wystawiane w terminach określonych w 
harmonogramie; 

2) surowce wtórne muszą być czyste, pozbawione części z innych materiałów, np. butelki i słoiki typu twist – bez 
nakrętek; 

3) pojemniki lub worki na odpady zbierane selektywnie o odpowiednich kolorach, przeznaczone do wystawienia w dniu 
odbioru, winny być wypełnione i szczelnie zamknięte, nie mogą w nich znajdować się inne rodzaje odpadów: 

a) zielonym, z przeznaczeniem na szkło, 
b) żółtym, z przeznaczeniem na odpady surowcowe (tzw. „suche”), 
c) brązowy, z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji; 

4) odpady niebezpieczne wygenerowane z odpadów komunalnych (zużyte, przeterminowane leki, itp.), winny być 
zbierane do odpowiednich opakowań pojemników zabezpieczających ludzi i środowisko przed ich oddziaływaniem; 

5) odpady wielkogabarytowe nie wymagające specjalnych urządzeń do zbierania należy wystawić w miejscu i czasie 
uzgodnionym z podmiotem uprawnionym do odbioru; 
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6) odpady powstałe w wyniku remontu i modernizacji obiektów należy gromadzić w specjalnym kontenerze 
dostarczonym przez podmiot uprawniony na zamówienie właściciela nieruchomości, w przypadku drobnego remontu 
mogą być dostarczane do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

6. W zabudowie jednorodzinnej do selektywnej zbiórki odpadów mogą być stosowane worki foliowe w kolorach określonych 
w ust. 3. 

7. W zabudowie wielorodzinnej do selektywnej zbiórki odpadów mogą być stosowane pojemniki w odpowiednich kolorach 
określonych w ust. 3. 

§ 8 

1. Na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady oraz nieruchomości, na których w 
części nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne (szkoły, przedszkola, żłobki, ośrodki zdrowia, lokale: 
handlowe, gastronomiczne, instytucje kultury - biblioteki, domki letniskowe, instytucje, urzędy, rzemiosło, zakłady 
wytwórcze, działalność gospodarcza, obiekty sportowe), muszą być wyposażone w pojemniki o pojemności od 120 l do 
1100 l lub kontenery o pojemności od 7 m3 do 34 m3, w zależności od potrzeb oraz kosze przed wejściem do wyżej 
wymienionych nieruchomości o pojemności od 35 l do 60 l. 

2. Gmina jest zobowiązane ustawić w miejscach publicznych, na terenie nieruchomości stanowiącej jej własność pojemniki 
przeznaczone na selektywną zbiórkę odpadów, które niezależnie od indywidualnego, selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych będą uzupełniać gminny system selektywnej zbiórki odpadów, zlokalizowane na terenie obiektów 
publicznych o pojemności od 120 l do 1100 l i posiadać na pojemniku opis dotyczący rodzaju odpadów, na jakie są 
przeznaczone. 

3. Wymagana jest jednakowa kolorystyka pojemników i worków przeznaczonych do tego samego rodzaju segregowanego 
odpadu. 

§ 9 
1. Na drogach publicznych, przystankach autobusowych, placach, parkach, odpady komunalne należy gromadzić w koszach 

ulicznych zamocowanych na stałe do słupka o minimalnej pojemności 35 l, które winny być systematycznie oczyszczane 
przez właścicieli i zarządców. 

2. Kosze o których mowa w ust. 1 należy utrzymywać w stanie technicznym uniemożliwiającym wydostawanie się odpadów 
pod wpływem wiatru lub innych czynników zewnętrznych. 

§ 10 

1. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy umieszczać w wydzielonych miejscach na terenie nieruchomości, 
przystosowanych do tego celu zgodnie z odpowiednimi przepisami. Ponadto: 

1) pojemniki do zbierania odpadów należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla osób korzystających z 
pojemnika oraz przedsiębiorcy odbierającego odpady, bez konieczności otwierania wejścia na teren 
nieruchomości, do którego możliwy jest dojazd pojazdem do transportu odpadów z zastrzeżeniem pkt. 2, 

2) w przypadku braku możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca ustawienia pojemników do zbierania odpadów, 
pojemniki należy wystawić w dniu odbioru, na chodnik lub przy krawędzi drogi przed wejściem na teren 
nieruchomości lub udostępnić w sposób uzgodniony z przedsiębiorcą odbierającym odpady, 

3) pojemniki należy ustawić tak, aby nie utrudniały korzystania z nieruchomości, w szczególności poprzez zastawianie 
ciągów pieszych i jezdnych oraz miejsc parkingowych, 

4) w przypadku braku miejsca do ustawienia pojemników na terenie własnej nieruchomości dopuszcza się ustawienie 
pojemników na terenie nieruchomości sąsiedniej, pod warunkiem posiadania tytułu prawnego do dysponowania 
terenem na ten cel. 

§ 11 

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników do zbierania odpadów  
w należytym stanie sanitarnym. 

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników w należytym stanie technicznym poprzez 
dokonywanie okresowych przeglądów i konserwacji oraz wymiany w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia 
uniemożliwiającego dalsze użytkowanie. 

3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników w należytym stanie porządkowym poprzez 
zapewnienie odpowiedniej wielkości pojemników, aby nie dochodziło do ich przepełnienia, instruowanie użytkowników 
nieruchomości o sposobie korzystania z pojemnika oraz porządkowanie terenu wokół pojemników, w szczególności poprzez 
usuwanie z otoczenia pojemnika odpadów, które z niego wypadły lub nie zostały wrzucone do pojemnika. 

4. Obowiązki, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 może na rzecz właściciela nieruchomości wykonywać przedsiębiorca odbierający 
odpady komunalne, na podstawie odrębnej umowy. 

 
 

ROZDZIAŁ IV 
CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB POZBYWANIA SI Ę ODPADÓW KOMUNALNYCH  

I NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ Z TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU 
PUBLICZNEGO 

 

§ 12 
1. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przez uprawniony podmiot odbywać się będzie n następującą 

częstotliwością: 
1) zabudowa jednorodzinna: 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc, 
b) odpady surowcowe (tzw. „suche”) – co dwa miesiące. 

2) zabudowa wielorodzinna: 
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc, 
b) odpady surowcowe (tzw. „suche”) – nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc. 

3) nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz nieruchomości, na 
których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne: 
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne  - nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc 
b) odpady surowcowe (tzw. „suche”) – nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc, 
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przy czym częstotliwość odbioru tych odpadów z terenu nieruchomości ma gwarantować nieprzepełnianie się pojemników 
lub worków. 

2. Częstotliwość odbierania odpadów ze szkła z pojemników ogólnodostępnych powinna odbywać się nie rzadziej niż jeden 
raz na dwa miesiące. 

3. Odbieranie odpadów wielkogabarytowych (w tym zużytych opon) i zużytego sprzętu elektrycznego  
i elektronicznego, zużytych opon, przeterminowanych leków odbywać się będzie raz na sześć miesięcy zgodnie z podanym 
harmonogramem oraz na bieżąco w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

4. Z nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe usuwanie odpadów następuje niezwłocznie po jej 
zakończeniu lub następnego dnia w przypadku jej zakończenia w porze nocnej. 

5. Odpady komunalne należy odbierać od właścicieli nieruchomości w godzinach 6.00 – 22.00. 
6. Kosze uliczne oraz kosze zlokalizowane w parkach należy opróżniać z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do 

ich przepełnienia. 
7. Częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe powinna uniemożliwiać przepełnienie 

zbiornika i wylewania się nieczystości na powierzchnię terenu, do gruntu lub wód.  
8. Częstotliwość opróżniania z osadów lub innych odpadów, zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji 

eksploatacji. 
9. Zbiornik bezodpływowy musi być zlokalizowany w taki sposób, aby możliwy był bezpośredni dojazd do niego pojazdu 

asenizacyjnego podmiotu uprawnionego realizującego usługę wywozu nieczystości ciekłych.  
 

§ 13 
1. Mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku zabrania się w szczególności: 

1) umieszczania w pojemnikach na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, mebli  
i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów z remontów i budowlanych, leków  
i chemikaliów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów, zużytych opon oraz 
odpadów zielonych i ulegających biodegradacji w przypadku prowadzenia ich selektywnej zbiórki, 

2) umieszczania w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, odpadów pochodzących z 
działalności gospodarczej, w tym odpadów medycznych i opakowaniowych, 

3) umieszczania w pojemnikach i workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki, odpadów innych niż te, na jakie 
przeznaczony jest pojemnik lub worek, 

4) magazynowania na terenie nieruchomości odpadów poza miejscami do tego wyznaczonymi, 
5) odbierania i transportu odpadów zbieranych selektywnie w sposób pozwalający na ich zmieszanie z innym 

rodzajem odpadów zbieranych selektywnie, 
6) wywożenia i wysypywania odpadów w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych (tworzenia tzw. dzikich wysypisk), 
7) zakopywania odpadów, 
8) wykorzystania nieczynnych studni do gromadzenia odpadów, nieczystości ciekłych, wód opadowych, nawozów 

naturalnych, 
9) samodzielnego opróżniania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe. 

 
 

ROZDZIAŁ V 
INNE WYMAGANIA WYNIKAJ ĄCE Z PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA PODL ASKIEGO NA 

LATA 2012-2017 
 

§ 14 
1. Odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości przez podmioty uprawnione do odbioru odpadów z terenu 

gminy , w pierwszej kolejności podlegać będą unieszkodliwieniu w instalacjach regionalnych bądź zastępczych, 
przekazywane innym podmiotom od odzysku i recyklingu a na końcu na odpowiednie składowisko odpadów komunalnych. 

2. Gmina zapewni wszystkim mieszkańcom zorganizowany system odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych. 
3. Wydzielenie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych oraz osiągnięcie odpowiednich poziomów odzysku i 

recyklingu odpadów opakowaniowych realizowane będzie poprzez selektywne ich zbieranie i odbiór przez przedsiębiorców 
oraz w dalszej kolejności przez właściwe postępowanie z nimi. 

 
 

ROZDZIAŁ VI 
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE, MAJĄCYCH NA CELU OCHRONĘ PRZED 

ZAGROŻENIEM LUB UCIĄŻLIWOŚCIĄ DLA LUDZI ORAZ PRZED ZANIECZYSZCZENIEM TERENÓW 
PRZEZNACZONYCH DLA WSPÓLNEGO U ŻYTKU 

 

§ 15 
1. Osoby będące właścicielami lub opiekunami zwierząt domowych są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad 

tymi zwierzętami, w tym w szczególności nie pozostawiania bez nadzoru i zapewnienia ochrony przed zagrożeniem dla 
zdrowia i życia innych ludzi oraz uciążliwością dla ludzi, szczególnie mieszkających w budynkach wielorodzinnych. 

2. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do usunięcia zanieczyszczeń spowodowanych przez te 
zwierzęta na terenie przeznaczonym do wspólnego użytku publicznego (drogi, parki, itp.). 

3. Posiadacz nieruchomości, na terenie której pies nie jest trzymany na uwięzi lub w kojcu, jest obowiązany ogrodzić tę 
nieruchomość lub jej część w sposób uniemożliwiający wydostanie się zwierzęcia poza ogrodzenie oznaczyć tablicę 
informacyjną. 

4. Właściciel psa zobowiązany jest do: 
1) poddawania psa obowiązkowym szczepieniom ochronnym, 
2) zapewnienia bezpieczeństwa i higieny,  
3) dopilnowania aby pies wyprowadzany był na uwięzi w obroży, a w przypadku ras uznawanych za agresywne 

także  w kagańcu; zwolnienie psa, rasy nie uznanej za agresywną, z uwięzi jest możliwe tylko na terenach mało 
uczęszczanych przez ludzi i tylko wtedy, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad 
jego zachowaniem, 

4) zabezpieczenia nieruchomości w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa. 
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5. Hodowca zwierząt domowych zobowiązany jest spełniać wymogi określone dla hodujących zwierzęta gospodarskie na 
obszarach wyłączonych z produkcji rolniczej określonych w § 17. 

6. Zabrania się: 
1) pozostawiania zwierząt bez opieki, chyba, że zwierzę znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie, 

ogrodzonym w sposób uniemożliwiający opuszczenie go przez zwierzę, 
2) wprowadzania zwierząt m. in. na place zabaw dla dzieci, tereny sportowe, itp. 
3) wprowadzania zwierząt do sklepów, zakładów usługowych, lokali gastronomicznych, aptek  

i innych obiektów użyteczności publicznej (nie dotyczy osób niewidomych, korzystających  
z opieki psa). 

 
ROZDZIAŁ VII 

WYMAGANIA UTRZYMYWANIA ZWIERZ ĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH WYŁ ĄCZONYCH Z PRODUKCJI 
ROLNICZEJ, W TYM TAK ŻE ZAKAZU ICH UTRZYMYWANIA NA OKRE ŚLONYCH OBSZARACH LUB W 

POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH 
 

§ 16 
1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej na nieruchomościach zabudowanych budynkami jednorodzinnymi 

wolnostojącymi dopuszcza się chów drobiu i królików na potrzeby własne gospodarstwa domowego na zasadach 
określonych w niniejszej uchwale. 

2. Przy utrzymywaniu zwierząt gospodarskich wymienionych w ust. 1 muszą być następujące wymogi: 
1) utrzymywanie zwierząt w pomieszczeniach do tego przeznaczonych, 
2) zachowanie właściwego stanu sanitarnego w pomieszczeniu i jego otoczeniu oraz zabezpieczenie przed 

uciążliwością z tym związaną dla użytkowników sąsiednich nieruchomości, 
3) zapewnić gromadzenia i usuwanie powstających w związku hodowlą odpadów i nieczystości w sposób zgodny z 

prawem, 
4) drób należy utrzymywać wyłącznie w ogrodzonej części nieruchomości, bez możliwości wydostania się poza jej 

granice 
5) Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich w obrębie istniejącej zabudowy budynkami wielolokalowymi. 
 

 
ROZDZIAŁ VIII 

WYZNACZANIE OBSZARÓW PODLEGAJ ĄCYCH OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI I TERMINÓW JEJ 
PRZEPROWADZANIA 

 

§ 17 
1.  Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania w razie potrzeby, deratyzacji na terenie swojej 

nieruchomości. 
2. W przypadku zagrożenia epidemiologicznego deratyzację przeprowadza się w terminie i na obszarach wyznaczonych przez 

Wójta Gminy Jeleniewo, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym. 
2.  Informację o terminie i obszarze, na którym ma być przeprowadzona deratyzacja podaje się do publicznej wiadomości w 

sposób zwyczajowo przyjęty. 
 
 

 
 
Zadania gminy wynikaj ące z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 wrze śnia 1996 r. o utrzymaniu 
czysto ści i porz ądku w gminach:  
 
a) Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jeleniewo: 

- Firma Transportowo – Usługowa EKO s.c. ul. Słoneczna 12, 16 - 404 Jeleniewo 
  

b) Informacje o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od 
właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jeleniewo zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów 
zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania: 
      - Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o., ul. Sejneńska 82, 16-400 
Suwałki 

Segregowane odpady komunalne zagospodarowywane są przez firmę EKO w instalacji do 
przetwarzania odpadów zebranych selektywnie w Rutce Tartak  

c) Informacje o osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust.1, i nie świadczą 
takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, w danym roku 
kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 
innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania: 
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Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych 
do składowania w 2013 r. [%]  

TR = 0,40 % 

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do 
ponownego użycia następujących frakcji odpadów 
komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych 
i szkła w 2013 r. [%] 

12,32 % 

Zgodnie z art. 9 z ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach gmina, która nie osiągnie wyznaczonego poziomu recyklingu, przygotowania do 
ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych podlega 
karze pieniężnej, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 290 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232) 

d) Informacje o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych: 
- PSZOK mieści się na placu po byłej oczyszczalni ścieków w Jeleniewie, prowadzony jest przez 

firmę EKO Jeleniewo, punkt ten otwarty jest w poniedziałek od 8:00-10:00 i piątek od 15:00 – 
17:00 

 
e) Informacje o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw 
domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1155) o zużytym 
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym: 
     -   PSZOK w Jeleniewie 

 
 
4. Zaopatrzenie w gaz  
 
Na obszarze gminy Jeleniewo nie występuje sieć gazownicza.  
Gospodarstwa domowe są zaopatrywane z butli gazowych propan – butan. 
 
 
 

5. Elektroenergetyka 
 
W południowej części gminy zrealizowano odcinek dwutorowej napowietrznej linii 
elektroenergetycznej 400kV Ełk – Alytus. Inwestorem i administratorem linii 400kV są Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne S.A. Oddział w Warszawie  
Źródło: pismo Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Oddział w Warszawie, 00-380 Warszawa, 
ul.Kruczkowskiego 8, znak: OW/PS/SR/MJ/3100/2014 z dnia 07.11.2014r.  
 
Gmina zaopatrzona jest w energię elektryczną za pomocą sieci elektroenergetycznej średniego 
napięcia. Do wszystkich gospodarstw domowych i usług dociera sieć niskiego napięcia. Sieć jest 
systematycznie modernizowana przez PGE. 
 
Na gruntach Żywej Wody znajduje się 5 elektrowni wiatrowych. Na gruntach wsi Okrągłe znajduje się 
jedna elektrownia wiatrowa. Prywatni właściciele elektrowni wiatrowych sprzedają wyprodukowaną 
energię do sieci. 

 
 

6. Łączność i telekomunikacja  
 

Głównym operatorem przewodowej sieci telekomunikacyjnej jest Orange Polska S.A. Sieć jest dobrze 
rozwinięta i obsługuje całą gminę Jeleniewo. 
 
Funkcjonuje sieć bezprzewodowa oparta o system stacji telefonii komórkowej. W granicach gminy 
znajduje się stacja bazowa telefonii komórkowej PLUS GSM BT-1-1627 (ozn.POLKOMTEL – 
JELENIEWO) na działce nr 443 w obrębie Wołownia. 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY JELENIEWO  
Część 2.      U W A R U N K O W A N I A        

9 

 

 
Na gruntach wsi Czerwone Bagno znajduje się stacja radiowo – telewizyjna „RTCN Suwałki 
/Krzemianucha”, należąca do głównych obiektów emisyjnych EmiTel, z którego prowadzone są emisje 
radia i telewizji. Obiekt stanowi węzeł linii radiowych EmiTel dalekiego zasięgu, obsługuje swoim 
zasięgiem północną część Suwalszczyzny, współpracując ze stacjami nadawczymi SLR Krzemień 
(azymut 163,950) i TON Gołdap/Piękna Góra. 
Dla prawidłowego funkcjonowania radiolinii konieczne jest zapewnienie wolnej od przeszkód strefy 
przepływu energii między anteną nadawczą i anteną odbiorczą radiolinii – pierwszej strefy Fresnela  
 W najbardziej pesymistycznym przypadku, dla rozpatrywanych radiolinii, najszerszy pas ochronny ma 
szerokość 54 m wzdłuż trasy linii radiowej, tzn. po 27 m z każdej strony linii bezpośredniej 
widoczności (LoS, linia łącząca anteny na obydwu obiektach). W pasie tym nie powinny być 
budowane wysokie obiekty, w tym elektrownie wiatrowe. Obszaru tego nie mogą również naruszać 
łopaty wirnika elektrowni. 
Żródło: - pismo EM Properties Sp. z o.o. 02-625 Warszawa, ul.Wołoska 22, znak: DGP/10993/2014 z 
dnia 24.10.2014r. 

 
 

7. Ciepłownictwo 
 
Na obszarze gminy Jeleniewo nie występuje sieć ciepłownicza. 
Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, występująca tylko w Jeleniewie jest zaopatrywana z własnej 
kotłowni, działającej tylko na potrzeby jednego budynku, w którym znajduje się 18 mieszkań. 
Gospodarstwa domowe zaopatrywane są z własnych instalacji.
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