UCHWAŁA NR X.57.2019
RADY GMINY JELENIEWO
z dnia 13 grudnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jeleniewo
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010), po zasięgnięciu opinii
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach, Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co
następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jeleniewo, stanowiący
załącznik do uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała nr XXI.123.2012 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jeleniewo (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r.
poz. 769) oraz uchwała nr XXVIII.157.2017 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie
zmiany uchwały nr XXI.123.2012 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jeleniewo (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz. 4562).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego.
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY JELENIEWO
Jan Bielecki

Załącznik
do uchwały Nr X.57.2019
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 13 grudnia 2019 r.
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY JELENIEWO
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jeleniewo, zwany dalej Regulaminem,
określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku obowiązujące na terenie gminy Jeleniewo.
§ 2. Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na
terenie gminy Jeleniewo.
§ 3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) właścicielu nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz
jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne
podmioty władające nieruchomością;
2) przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę, który uzyskał wpis do prowadzonego przez Wójta
Gminy Jeleniewo rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości;
3) odpadzie komunalnym – należy przez to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych,
a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które
ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych;
4) nieruchomościach zamieszkałych – należy przez to rozumieć nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy, o których mowa w art. 6c ust. 1 ustawy, a więc nieruchomości, na których człowiek bytuje stale
lub czasowo;
5) nieruchomości niezamieszkałej - należy przez to rozumieć nieruchomość, na której nie zamieszkują
mieszkańcy, dotyczy to obiektów użyteczności publicznej: szkoły, przedszkola, urzędy, biblioteki, itp.,
a także obiektów produkcji, usług i handlu, warsztaty, biura, sklepy, hotele, pensjonaty, itp. oraz domy
letniskowe;
6) odpadach ulegających biodegradacji - należy przez to rozumieć odpady, które są zdolne do rozkładu
beztlenowego lub tlenowego przy udziale mikroorganizmów;
7) bioodpadach – należy przez to rozumieć ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i parków, odpady
spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia, jednostek
handlu detalicznego, a także porównywalne odpady z zakładów produkujących lub wprowadzających do
obrotu żywność;
8) odpadach opakowaniowych - należy przez to rozumieć opakowania z papieru i tektury, tworzyw
sztucznych, szkła, metalu, wielomateriałowe;
9) odpadach budowlanych - należy przez to rozumieć odpady materiałów budowlanych pochodzące z
remontów i budów;
10) nieczystościach ciekłych - należy przez to rozumieć ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach
bezodpływowych;
11) zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z
człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w
charakterze jego towarzysza;
12) zwierzętach gospodarskich - należy przez to rozumieć zwierzęta w rozumieniu przepisów o organizacji
hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;
13) PSZOK- należy przez to rozumieć Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 4. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania w sposób selektywny następujących
rodzajów odpadów:
1) papier,
2) metale,
3) tworzywa sztuczne,
4) szkło,
5) bioodpady,
6) opakowaniowe wielomateriałowe,
7) niebezpieczne,
8) przeterminowane leki,
9) chemikalia,
10) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we
krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
11) zużyte baterie i akumulatory,
12) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
13) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
14) zużyte opony rowerowe, motorowerowe, z wózków, motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej masie
całkowitej do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej,
15) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z remontów wykonywanych we własnym zakresie,
16) odpady tekstyliów i odzieży,
17) popiół.
2. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne nie mogą zawierać rodzajów odpadów wymienionych
w ust. 1.
3. W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy,
a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, właściciel
nieruchomości wyposaża w worki oddzielnie każdą część nieruchomości (minimum po jednym niebieskim,
żółtym i zielonym i brązowym, a w przypadku nieruchomości, na których powstaje popiół również w worek na
tego rodzaju odpady).
4. Właściciele nieruchomości będący osobami fizycznymi w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej mogą
korzystać z przydomowego kompostownika. W przypadku posiadania przez właściciela nieruchomości
kompostownika oraz właściwego selektywnego gromadzenia w nim odpadów biodegradowalnych i bioodpadów,
właściciel jest zwolniony z obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemnik/worki do ich zbierania.
5. Właściciele nieruchomości będący osobami fizycznymi w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej,
którzy wskazali w deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi posiadanie
przydomowego kompostownika, nie są objęci selektywną zbiórką odpadów biodegradowalnych i bioodpadów
z miejsc ich wytwarzania.
6. W przypadku prowadzenia przydomowego kompostownika lub rezygnacji z prowadzenia przydomowego
kompostownika właściciel nieruchomości w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej powinien złożyć nową
deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana
dotychczasowego sposobu zagospodarowania odpadów biodegradowalnych i bioodpadów.

Rozdział 3.
Wymagania w zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości
służących do użytku publicznego
§ 5. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń
z chodników służących do użytku publicznego położonych na terenie oraz wzdłuż ich nieruchomości
niezwłocznie po ustaniu opadu deszczu, śniegu lub gradu.
2. Błoto, śnieg i lód uprzątnięte z chodników położonych wzdłuż nieruchomości należy gromadzić na skraju
chodnika od strony jezdni, w sposób niestwarzający zagrożenia dla bezpieczeństwa przechodniów i pojazdów oraz
nieutrudniający ruchu z zachowaniem możliwości odpływu wody do kanalizacji, w sposób niezagrażający
istniejącej zieleni.
3. Błoto, śnieg i lód uprzątnięty z przystanków komunikacyjnych oraz ulic należy gromadzić przy krawędzi
jezdni poza terenem przystanku komunikacyjnego w sposób nieutrudniający ruchu oraz zatrzymywania się
pojazdów, wysiadania i wsiadania pasażerów.
Rozdział 4.
Wymagania w zakresie mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami samochodowymi
i warsztatami
§ 6. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się pod warunkiem:
1) mycia na utwardzonych częściach nieruchomości,
2) mycia przy użyciu środków ulegających biodegradacji,
3) odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji lub zbiornika bezodpływowego.
2. Doraźne naprawy pojazdów związane z ich bieżącą eksploatacją dopuszczalne są na nieruchomości poza
warsztatami przeznaczonymi do tego rodzaju napraw, jeżeli nie spowodują zanieczyszczenia środowiska oraz
nie będą stwarzać uciążliwości współużytkownikom nieruchomości, na której odbywa się naprawa, jak również
użytkownikom nieruchomości sąsiednich.
Rozdział 5.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników lub worków 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
§ 7. 1. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości m.in.
przez wyposażenie jej w pojemniki lub worki na odpady o odpowiedniej pojemności, uwzględniającej
częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości.
2. Gmina Jeleniewo zapewnia:
1) odbieranie odpadów komunalnych:
a) od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
b) od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
§ 8. 1. Odpady komunalne zebrane selektywnie należy gromadzić w wyłącznie do tego celu przeznaczonych,
odpowiadających obowiązującym normom pojemnikach lub workach, w następujących kolorach:
1) żółty z napisem ,,METALE I TWORZYWA SZTUCZNE" z przeznaczeniem na metale, tworzywa sztuczne
i opakowania wielomateriałowe o minimalnej pojemności 60 litrów;
2) niebieski z napisem ,,PAPIER" z przeznaczeniem na papier i tekturę o minimalnej pojemności 60 litrów;
3) zielony z napisem ,,SZKŁO'' z przeznaczeniem na szkło białe i kolorowe o minimalnej pojemności 60
litrów;
4) brązowy z napisem ,,BIO" z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji o minimalnej pojemności 60
litrów;
5) szary z napisem ,,POPIÓŁ" z przeznaczeniem na popiół o minimalnej pojemności 60 litrów;

6) dla zakładów produkcyjnych, rzemieślniczych, nie mniej niż 1 worek 120 litrów w kolorach: niebieskim,
żółtym, brązowym i zielonym (w razie potrzeby worek na popiół) na lokal;
7) dla lokali usługowych, użyteczności publicznej, przychodni nie mniej niż 1 worek 120 litrów w kolorach:
niebieskim, żółtym, brązowym i zielonym (w razie potrzeby worek na popiół) na lokal;
8) dla lokali handlu detalicznego o charakterze ogólnospożywczym, nie mniej niż 2 worki 120 litrów
w kolorze niebieskim, a w kolorach: żółtym, brązowym i zielonym (w razie potrzeby worek na popiół) 1 worek
120 litrów na lokal;
9) dla pozostałych lokali handlowych nie mniej niż 1 worek 120 litrów w kolorach: niebieskim, żółtym, brązowym
i zielonym (w razie potrzeby worek na popiół) na lokal;
10) dla cmentarzy – nie mniej niż pojemnik 7000 l określony w § 8 ust. 1 pkt 3 oraz pojemniki określone w § 8.
ust. 1 pkt 1, 2, 4 po 1100 litrów każdy;
11)

dla boiska gminnego – pojemniki określone w § 8. 1 pkt 1, 2, 3, 4 o minimalnej pojemności 60 litrów;

2. Worki powinny być wykonane z folii polietylenowych LDPE lub równoważnego materiału o grubości
dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów, umożliwiającej rozerwanie się worka oraz dodatkowo powinny zawierać
trwały i widoczny nadruk z określeniem rodzaju odpadów, nazwą i danymi kontaktowymi przedsiębiorcy
prowadzącego działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych.
3. Worki dostarczane są właścicielom nieruchomości nieodpłatnie przez przedsiębiorcę prowadzącego
działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych.
§ 9. 1. Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) należy gromadzić w wyłącznie do tego celu
przeznaczonych, odpowiadających obowiązującym normom pojemnikach lub workach, w kolorze czarnym
z napisem „ZMIESZANE” o minimalnej łącznej pojemności uwzględniającej następujące zasady:
1) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych – 30 litrów na mieszkańca, jednak, co najmniej jeden pojemnik
lub worek 120 litrów;
2) dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych – 30 litrów na mieszkańca, co najmniej jeden pojemnik lub worek
120 litrów;
3) dla żłobków i przedszkoli oraz szkół wszelkiego – pojemnik o pojemności, co najmniej 120 l na każde
pięćdziesiąt osób;
4) dla lokali gastronomicznych – 7 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne, co najmniej jeden pojemnik 120 litrów
na lokal;
5) dla punktów gastronomicznych poza lokalem, – co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 120
litrów;
6) dla zakładów produkcyjnych, rzemieślniczych, usługowych, użyteczności publicznej, przychodni – 10 litrów
na każdą osobę pracującą, jednakże nie mniej niż 1 pojemnik 120 litrów na lokal;
7) dla boiska gminnego – 1 pojemniki o pojemności 1100 litrów;
8) dla lokali handlowych o charakterze ogólnospożywczym:
a) w przypadku lokali o powierzchni całkowitej do 50 m2 (włącznie) – 25 litrów na każde 10 m2 powierzchni
całkowitej, jednakże nie mniej niż 1 pojemnik 120 litrów na lokal;
b) w przypadku lokali o powierzchni całkowitej powyżej 50 m2 – 25 litrów na każde 10 m2 powierzchni
całkowitej do 50 m2 oraz 10 litrów na każde 10 m2 powierzchni całkowitej powyżej 50 m2, jednakże nie mniej
niż 1 pojemnik 240 litrów na lokal;
9) dla gospodarstw agroturystycznych, hoteli i pensjonatów – co najmniej 1 pojemnik 1100 l
10) dla cmentarzy – nie mniej niż 1 pojemnik 1100 litrów;
11) dla domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe, kempingów - nie mniej niż 1 pojemnik 120 litrów.
2. Lokale handlowe prowadzące sprzedaż artykułów spożywczych oraz uliczne punkty gastronomiczne, poza
workami przeznaczonymi w ramach prowadzonej działalności, zabezpieczają dodatkowo dostateczną liczbę
pojemników na odpady na zewnątrz lokalu, nie mniej jednak niż jeden kosz uliczny o minimalnej pojemności 35
litrów przy każdym wyjściu z lokalu.

§ 10. Właściciel budynku wielorodzinnego zobowiązany jest wyposażyć go w pojemniki na odpady
komunalne zebrane selektywnie o minimalnej pojemności 3 litrów na mieszkańca.
§ 11. W miejscach publicznych (np. chodniki, place, parki, zieleńce, przystanki autobusowe itp.) drobne
odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach o minimalnej pojemności 35 litrów.
§ 12. 1. Pojemniki i worki do zbierania odpadów powinny być zlokalizowane w miejscach łatwo dostępnych,
zarówno dla ich użytkowników, jak i dla pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości oraz w sposób niepowodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców
nieruchomości lub osób trzecich.
1) Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymywania pojemników w należytym stanie sanitarnym,
w tym poddawania pojemników, co najmniej raz w roku dezynfekcji. Pojemnik po jego opróżnieniu nie
powinien wydzielać nieprzyjemnego zapachu, nie powinien być uszkodzony i niekompletny (np. bez
pokrywy).
2) Pojemniki na odpady komunalne należy utrzymywać w stanie technicznym uniemożliwiającym
wydostawanie się odpadów pod wpływem czynników zewnętrznych (np.: wiatru, deszczu).
3) W zabudowie jednorodzinnej właściciel nieruchomości zobowiązany jest wystawić pojemniki na odpady
przed posesję przed godz. 6: 00 rano dnia, w którym odbierane są odpady.
4) Dopuszcza się używanie pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych wykonanych
z tworzywa sztucznego lub z metalu, posiadających konstrukcję umożliwiającą ich opróżnianie
grzebieniowym, widłowym lub hakowym mechanizmem załadowczym pojazdów przeznaczonych do
odbioru odpadów.
§ 13. Na terenach użytku publicznego odległość pomiędzy koszami rozstawionymi na chodnikach powinna
być dostosowana do panującego na danym terenie ruchu pieszych, w szczególności przy przejściach dla pieszych,
przystankach komunikacyjnych, parkach i placach zabaw.
§ 14. Właściciel nieruchomości jest obowiązany zapewnić swobodny dojazd pojazdu asenizacyjnego do
zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe lub oczyszczalni przydomowej w celu ich opróżnienia.
§ 15. Zabrania się:
1) zagęszczania odpadów komunalnych zbieranych w pojemnikach w sposób uniemożliwiający ich usunięcie
z pojemnika;
2) wrzucania do pojemnika substancji palnych, żrących, toksycznych, popiołu, żużlu oraz wlewania substancji
ciekłych;
3) magazynowania na terenie nieruchomości odpadów komunalnych poza miejscami do tego przeznaczonymi;
4) umieszczania w pojemnikach odpadów z remontu, odpadów niebezpiecznych oraz zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego.
Rozdział 6.
Określenie częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 16. 1. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania odpadów komunalnych:
1) w zabudowie jednorodzinnej:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne -w okresie od kwietnia do października – raz na 2
tygodnie, w pozostałym okresie 1 raz w miesiącu,
b) plastik, metal i opakowania wielomateriałowe - 1 raz w miesiącu,
c) szkło - 1 raz w miesiącu,

d) papier i tektura – 1 raz w miesiącu,
e) odpady ulegające biodegradacji w okresie od kwietnia do października – raz na 2 tygodnie, w pozostałym
okresie 1 raz w miesiącu.
f) popiół w okresie od października do marca - 1 raz w miesiącu, w pozostałym okresie 1 raz na kwartał,
2) w zabudowie wielorodzinnej:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady w okresie od kwietnia do października - nie rzadziej niż raz na
tydzień, a w miesiącach od listopada do marca – 1 raz w miesiącu,
b) odpady zebrane selektywnie:
- plastik, metal i opakowania wielomateriałowe - 1 raz w miesiącu,
- szkło - 1 raz w miesiącu,
- papier i tektura - 1 raz w miesiącu,
- odpady ulegające biodegradacji w okresie od kwietnia do października - nie rzadziej niż raz na
tydzień, w pozostałym okresie – 1 raz na miesiąc.
- popiół w okresie od października do marca - 1 raz w miesiącu, w pozostałym okresie 1 raz na kwartał,
3) w nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady – 1 raz w miesiącu,
b) odpady zebrane selektywnie nieulegające biodegradacji – 1 raz w miesiącu,
c) odpady zebrane selektywnie ulegające biodegradacji – 2 razy w miesiącu,
d) popiół w okresie od października do kwietnia - 1 raz w miesiącu, w pozostałym okresie 1 raz na kwartał,
4) z koszy ulicznych - co najmniej jeden raz na 2 tygodnie lub według potrzeb, nie dopuszczając do
przepełnienia się pojemników na odpady.
§ 17. W przypadku nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe, wprowadza się obowiązek
niezwłocznego, po zakończeniu imprezy, usuwania odpadów z terenu tej nieruchomości oraz, jeżeli występuje
taka potrzeba (zanieczyszczenie spowodowane imprezą), z terenów przyległych.
§ 18. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady tekstyliów i odzieży oraz opony o dopuszczalnej
masie całkowitej do 3,5 tony nie pochodzące z działalności rolniczej i gospodarczej odbierane będą od
mieszkańców na bieżąco w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).
§ 19. 1. Odpady budowlane należy gromadzić w specjalnych kontenerach, uniemożliwiających pylenie,
zamówionych odpłatnie przez prowadzącego remont lub w przypadku niewielkiego remontu, prowadzonego
samodzielnie, dostarczać je do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).
2. Odpady budowlane i rozbiórkowe, takie jak: gruz ceglany, betonowy, pochodzące z niewielkiego remontu
budynku mieszkalnego, prowadzonego samodzielnie, dostarczane przez właścicieli nieruchomości ich własnym
transportem do PSZOK – przyjmowane są bezpłatnie.
3. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, powstałe w gospodarstwach domowych, odbierane są od
mieszkańców na bieżąco w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).
4. Przeterminowane leki, powstałe w gospodarstwach domowych, należy umieszczać w odpowiednio
oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w aptekach, przychodniach oraz w punkcie selektywnego zbierania
odpadów komunalnych (PSZOK).
5. Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi,
w szczególności igieł i strzykawek należy przekazać na bieżąco do punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych (PSZOK).

6. Zużyte baterie i akumulatory, świetlówki, należy przekazać do punktu sprzedaży baterii i akumulatorów,
do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) lub gromadzić w specjalnych pojemnikach
w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej, jeżeli właściciel nieruchomości wyposaży nieruchomość w takie
pojemniki.
7. Chemikalia powstałe w gospodarstwach domowych, należy przekazać na bieżąco do punktu selektywnego
zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).
8. Zasady funkcjonowania PSZOK określa odrębna uchwała.
9. Dopuszcza się sporadyczne spalanie na terenie nieruchomości zgromadzonych pozostałości roślinnych,
o ile nie stanowi to zagrożenia ani uciążliwości dla mienia i okolicznych mieszkańców.
10. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych (niesegregowanych) i segregowanych będzie dostarczał
bezpośrednio właścicielom nieruchomości wykonawca usługi, ponadto harmonogram ogłaszany będzie w sposób
zwyczajowo przyjęty, tj. na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy Jeleniewo.
11. W danym dniu nie będą odbierane wystawione inne rodzaje odpadów niż te określone w harmonogramie
odbioru.
12. Właściciele nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego zapewniają utrzymanie czystości
i porządku na częściach tych nieruchomości poprzez wyposażenie miejsc publicznych w odpowiednią liczbę
zamocowanych na stałe koszy ulicznych.
§ 20. 1. Określa się sposób pozbywania odpadów i opróżniania zbiorników bezodpływowych:
1) właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości
w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości;
2) właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić, w ustalonym terminie, pojemniki do zbierania
odpadów komunalnych zmieszanych i worki z odpadami segregowanymi poprzez ich wystawienie w miejsce
umożliwiające swobodny do nich dostęp przez pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady
komunalne;
3) właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe zobowiązani są do zawarcia umowy
na opróżnianie tych zbiorników i transport nieczystości ciekłych z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie
Wójta Gminy Jeleniewo na opróżnianie zbiorników i transport nieczystości ciekłych do stacji zlewnych.
2. Zabrania się wylewania nieczystości ciekłych na teren własnej posesji jak i na pobliskie tereny, w tym
również tereny użytku publicznego, a także ich wprowadzania do gruntu, rowów, rzek oraz zbiorników wodnych.
3. Częstotliwość opróżniania z osadów lub innych odpadów oczyszczalni przydomowych wynika z ich
instrukcji eksploatacji.
Rozdział 7.
§ 21. Szczegółowe wymagania dotyczące selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie
nieruchomości
1. Selektywnie zebrane odpady papieru należy zbierać w taki sposób, aby nie były zamoczone oraz nie były
zanieczyszczone w szczególności resztkami żywności, tłuszczami, olejami czy farbami.
2. Selektywnie zebrane odpady papieru, metali, tworzyw sztucznych i opakowaniowe wielomateriałowe
należy w miarę możliwości, zgnieść przed ich włożeniem do pojemnika lub worka.
3. Odpady komunalne gromadzi się w sposób zapewniający spełnienie wymogów sanitarnych, ochrony
środowiska oraz w sposób bezpieczny dla życia i zdrowia ludzi.

Rozdział 8.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 22. 1. Odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości przez podmioty uprawnione do odbioru
odpadów z terenu gminy, w pierwszej kolejności podlegać będą unieszkodliwianiu w instalacjach regionalnych
bądź zastępczych, przekazywane innym podmiotom do odzysku lub recyklingu, a na końcu na odpowiednie
składowisko odpadów komunalnych.
2. Gmina, właściciele nieruchomości oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości, są zobowiązani do prowadzenia działań zmierzających do ograniczenia powstających odpadów
komunalnych oraz do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych w taki sposób, aby ograniczyć
ich ilość kierowaną na składowiska, ze szczególnym uwzględnieniem ograniczenia ilości kierowanych na
składowiska odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych (np. z ogrodów
i parków).
3. Wydzielanie 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 właściwe postępowanie z nimi.
4. Ograniczenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych (np.
z ogrodów i parków) kierowanych na składowiska powinno być osiągane na terenie Gminy poprzez ich
indywidualne zagospodarowanie w przydomowych kompostownikach lub ich selektywne zbieranie i odbieranie.
Rozdział 9.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem bądź
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 23. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do:
1) zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi
oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;
2) niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta w obiektach oraz na innych
terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach,
parkingach, terenach zielonych.
2. Psy powinny być wyprowadzane na uwięzi i tylko przez osoby, które są w stanie sprawować odpowiedni
nadzór nad zwierzęciem.
3. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko z nałożonym kagańcem oraz gdy właściciel lub opiekun
ma możliwość sprawowania kontroli nad jego zachowaniem.
4. Nie wolno zwalniać ze smyczy psów ras uznawanych za agresywne i ich mieszańców.
5. W przypadku psów ras miniaturowych i uznawanych za łagodne można odstąpić od używania kagańca
i smyczy, jeśli zwierzę jest pod odpowiednim nadzorem opiekuna.
Rozdział 10.
Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na trenach wyłączonych z produkcji rolniczej
§ 24. 1. Właściciele nieruchomości utrzymujący zwierzęta gospodarskie na terenach wyłączonych
z produkcji rolnej są zobowiązani do:
1) zabezpieczenia przed opuszczeniem nieruchomości zwierząt gospodarskich utrzymywanych na terenie tej
nieruchomości;
2) utrzymywania pomieszczeń przeznaczonych do chowu zwierząt gospodarskich w odpowiednim stanie
techniczno-sanitarnym;
3) usuwania na bieżąco odchodów zwierząt gospodarskich znajdujących się poza nieruchomością;
4) nie zanieczyszczania posesji, ulic i innych miejsc publicznych odchodami zwierząt, przeznaczoną dla
zwierząt karmą lub ściółką, odpadkami i innymi nieczystościami.

2. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej nie może
zanieczyszczać środowiska, powodować zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych i uciążliwości
współużytkownikom nieruchomości oraz użytkownikom nieruchomości sąsiednich.
3. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na nieruchomościach o zabudowie mieszkaniowej,
usługowej i produkcyjnej, na terenach ogrodów działkowych oraz na terenach, dla których miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego ustalił zakaz.
§ 25. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt
gospodarskich pod następującymi warunkami:
1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy
z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712);
2) przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych;
3) przeprowadzania deratyzacji pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt;
4) ograniczenie wszelkiej uciążliwości hodowli, w tym emisji będących jej skutkiem do obszaru nieruchomości,
na której jest prowadzona.
Rozdział 11.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy ich przeprowadzania
§ 26. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary:
1) zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej;
2) obiekty użyteczności publicznej:
3) nieruchomości, na których prowadzona jest hodowla zwierząt gospodarskich;
4) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi do przetwórstwa lub składowania produktów
rolno-spożywczych.
2. Ustala się terminy przeprowadzenia deratyzacji:
1) deratyzację wiosenną, w terminie od dnia 1 marca do dnia 31 marca;
2) deratyzację jesienną w terminie od dnia 1 października do dnia 31 października;
3) dodatkowo niezwłocznie w każdym przypadku masowego pojawienia się gryzoni.

