Załącznik do Uchwały Nr XL/240/2014
Rady Miejskiej w Prabutach
z dnia 21 maja 2014 roku
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE MIASTA I GMINY PRABUTY
Rozdział I
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie
nieruchomości.
§1
1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku
na terenie nieruchomości poprzez:
1) wyposażenie nieruchomości w opisane w niniejszym Regulaminie
pojemniki i worki służące do zbierania poszczególnych rodzajów
odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w
odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
2) selektywne zbieranie powstających na terenie nieruchomości
następujących rodzajów odpadów:
a) papieru,
b) tworzyw sztucznych,
c) szkła,
d) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów
opakowaniowych ulegających biodegradacji oraz odpadów
zielonych,
e) metali,
f) odpadów niebezpiecznych,
g) chemikaliów,
h) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
i) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
j) zużytych baterii i akumulatorów,
k) przeterminowanych leków,
l) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
m) zużytych opon,
n) opakowań wielomateriałowych,
o) popiołów i żużli;
3) postępowanie z odpadami komunalnymi w sposób określony w
niniejszym Regulaminie;
4) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z powierzchni
chodników położonych wzdłuż nieruchomości i pryzmowanie ich przy
krawędzi jezdni;
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5) mycie i naprawę pojazdów samochodowych w miejscach do tego
przeznaczonych, tj. w myjniach i warsztatach samochodowych, z tym,
że dopuszcza się możliwość:
a) mycia pojazdów samochodowych poza myjniami, czystą wodą bez
użycia środków chemicznych na terenach utwardzonych,
urządzonych przez właściciela nieruchomości, pod warunkiem, że
jest to nadwozie pojazdu;
b) przeprowadzania drobnych napraw pojazdów samochodowych poza
warsztatami naprawczymi, jednak naprawy te nie mogą
powodować zanieczyszczenia środowiska, a w szczególności
przedostawania się zanieczyszczeń do kanalizacji sanitarnej,
deszczowej i zbiorników wodnych oraz nie stwarzają uciążliwości
dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.
Rozdział II
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników 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.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

§2
Pojemniki przewidziane do zbierania odpadów na terenie miasta i gminy
winny być wykonane z metalu lub tworzywa sztucznego, posiadać
szczelne zamknięcie i być przystosowane do ich opróżniania sprzętem
specjalistycznym.
Właściciele nieruchomości powinni w miarę potrzeb przeprowadzać
okresową dezynfekcję pojemników, z tym, że w okresie od maja do
października powinna być ona przeprowadzana, co najmniej raz w
miesiącu.
Pojemniki na odpady muszą być usytuowane w miejscu utwardzonym i
utrzymanym w czystości, niestwarzającym uciążliwości dla mieszkańców,
spełniającym wymagania określone w odrębnych przepisach.
Pojemniki i worki w dniu ich odbioru winny być wystawiane przez
właścicieli nieruchomości przed posesję.
Zarządcy nieruchomości mają obowiązek dbania o porządek i czystość
poprzez:
a) uprzątnięcie boksów i terenów przylegających,
b) otwieranie boksów w dniach wywozu odpadów komunalnych,
c) dostosowanie ilości i wielkości pojemników na odpady zmieszane i
segregowane do ilości wytwarzanych odpadów komunalnych.
Do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych należy stosować
pojemniki o minimalnej pojemności 110 litrów.
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7. Do gromadzenia zbieranych selektywnie odpadów: papieru, tworzyw
sztucznych, opakowań wielomateriałowych, szkła, metali, popiołów i
żużli odbieranych z nieruchomości przez uprawniony podmiot należy
stosować: pojemniki o minimalnej pojemności 110 litrów lub worki o
minimalnej pojemności 120 litrów.
8. Pojemniki i worki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów, o
których mowa w ust. 6 posiadać powinny następującą kolorystykę:
a) papier – kolor niebieski,
b) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale – kolor
żółty;
c) szkło – kolor zielony;
d) popiół i żużel – kolor czarny.
9. Do gromadzenia odpadów budowlanych i rozbiórkowych należy stosować
pojemniki o minimalnej pojemności 110 litrów;
10.Do gromadzenia zużytych baterii i akumulatorów należy stosować
pojemniki o minimalnej pojemności 5 litrów, spełniające wymagania
określone w odrębnych przepisach;
11.Do gromadzenia przeterminowanych leków należy stosować pojemnik o
minimalnej pojemności 5 litrów.
§3
Do gromadzenia odpadów komunalnych na terenach przeznaczonych do użytku
publicznego, takich jak: chodniki, przystanki komunikacji publicznej, place
zabaw, parki, zieleńce, cmentarze należy stosować pojemniki o minimalnej
pojemności 35 litrów.
Rozdział III
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i
nieczystości ciekłych z nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do
użytku publicznego.
§4
1. Odpady komunalne zbierane na terenie nieruchomości, na której zamieszkują
mieszkańcy odbierane będą bezpośrednio z nieruchomości, w terminach
określonych w harmonogramie ustalonym z przedsiębiorcą odbierającym
odpady, ale nie rzadziej niż:
1) w zabudowie jednorodzinnej na obszarze miejskim i wiejskim oraz
zabudowie wielorodzinnej na obszarze wiejskim:
a) zmieszane odpady komunalne – raz na dwa tygodnie;
b) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale – raz w
miesiącu,
c) szkło – raz w miesiącu, na obszarze wiejskim raz na dwa miesiące,
d) papier – raz w miesiącu, na obszarze wiejskim raz na dwa miesiące,
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e) popioły i żużle – raz na dwa miesiące w okresie od maja do września, a
raz na miesiąc w okresie od października do kwietnia. Na obszarze
wiejskim w okresie od maja do września brak odbioru,
2) w zabudowie wielorodzinnej na obszarze miejskim:
a) zmieszane odpady komunalne – raz na tydzień,
b) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale – raz na
tydzień,
c) szkło – raz w miesiącu, w okresie od maja do września raz na trzy
tygodnie,
d) papier – raz w miesiącu, w okresie od maja do września raz na trzy
tygodnie,
e) popioły i żużle – raz na dwa miesiące w okresie od maja do września, a
raz na miesiąc w okresie od października do kwietnia.
2. Zebrane selektywnie, na terenie nieruchomości, o której mowa w ust. 1
odpady
komunalne:
tworzywa
sztuczne,
metale,
opakowania
wielomateriałowe, szkło, papier, popioły i żużle, których właściciele
nieruchomości nie przekazali przedsiębiorcy odbierającemu odpady
komunalne bezpośrednio z terenu nieruchomości przyjmowane będą również
w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
3. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy powinni
postępować z odpadami wymienionymi w pkt. a – h w następujący sposób:
a) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady
opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone winny być
gromadzone
na
terenie
nieruchomości
w
przydomowych
kompostownikach, spełniających wymagania określone w przepisach
odrębnych. W przypadku braku możliwości kompostowania, odpady z
częstotliwością równą ich wytworzeniu należy dostarczyć do punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
b) meble i inne odpady wielkogabarytowe z częstotliwością równą ich
wytworzeniu należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania
odpadów komunalnych lub w przypadku braku możliwości ich
dostarczenia przekazać przedsiębiorcy zbierającemu odpady w ramach
zbiórek organizowanych nie rzadziej niż raz w roku;
c) przeterminowane leki z częstotliwością równą ich wytworzeniu należy
dostarczyć do punktu sprzedaży leków, w których znajdują się pojemniki
przeznaczone do tego typu odpadów lub dostarczyć do punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
d) odpady niebezpieczne – w tym chemikalia, z częstotliwością równą ich
wytworzeniu należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania
odpadów komunalnych;
e) zużyte baterie i akumulatory z częstotliwością równą ich wytworzeniu
należy dostarczyć do punktu sprzedaży baterii, w których znajdują się
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pojemniki przeznaczone do gromadzenia tego typu odpadów lub
dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
f) zużyte opony z częstotliwością równą ich wytworzeniu należy dostarczyć
do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
g) odpady budowlane i rozbiórkowe zbierane w pojemnikach z
częstotliwością równą ich wytworzeniu należy przekazać uprawnionemu
przedsiębiorcy odbierającemu odpady lub dostarczyć do punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z częstotliwością równą ich
wytworzeniu należy przekazywać do punktu selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych, mobilnych punktów zbiórki odpadów lub innym
podmiotom uprawnionym do odbioru tego typu odpadów.
§5
1. Odpady komunalne zbierane na terenie nieruchomości, na której nie
zamieszkują mieszkańcy odbierane będą bezpośrednio z nieruchomości, w
terminach określonych w harmonogramie ustalonym z przedsiębiorcą, na
podstawie zawartej z nim przez właściciela nieruchomości umowy, ale nie
rzadziej niż:
1) zmieszane odpady komunalne – raz na dwa tygodnie;
2) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale – raz w
miesiącu,
3) szkło – raz w miesiącu,
4) papier – raz w miesiącu,
5) popioły i żużle – raz na dwa miesiące w okresie od maja do września, a
raz na miesiąc w okresie od października do kwietnia;
2. Inne niż wymienione w ust. 1 zbierane selektywnie odpady komunalne, o
których mowa w niniejszym regulaminie z częstotliwością równą ich
wytworzeniu należy przekazać przedsiębiorcy, na podstawie zawartej z nim
przez właściciela nieruchomości umowy lub postępować z nimi w sposób
zgodny z przepisami odrębnymi.
§6
1. Odpady komunalne zgromadzone w pojemnikach znajdujących się przy
chodnikach, przystankach komunikacji publicznej, placach zabaw, parkach,
zieleńcach należy opróżniać w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż dwa razy w
tygodniu;
2. Odpady komunalne zgromadzone w pojemnikach znajdujących się na
terenach cmentarzy należy opróżniać w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz
w miesiącu.
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§7
Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych z nieruchomości powinna
zapewnić niedopuszczenie do przepełnienia zbiorników bezodpływowych, bądź
wylania tych nieczystości na powierzchnię terenu.
Rozdział IV
Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.
§8
1. Wytwórcy odpadów komunalnych, w celu ograniczania ilości wytwarzanych
odpadów, powinni, w miarę możliwości:
a) kupować produkty bez opakowania lub minimalnie opakowane, w
szczególności kupować produkty według wagi zamiast w porcjach
jednostkowo pakowanych,
b) wielokrotnie używać produkty i opakowania, w szczególności unikać
produktów jednorazowego użytku,
c) kupować produkty w opakowaniach zwrotnych, w szczególności napoje w
butelkach szklanych i za kaucją,
d) korzystać z pudełek, pojemników i kubków, które nadają się do
wielkokrotnego wykorzystania,
e) wielokrotnie używać słoików, w szczególności do przygotowywania
konfitur i przetworów,
f) opróżniać pudełka, pojemniki i kubki z płynów innych substancji, w
szczególności opakowań po pastach do zębów, jogurtach, twarożkach,
przed wyrzuceniem do pojemników na odpady,
g) kupować produkty w koncentratach,
h) używać toreb wielokrotnego użytku, w szczególności płóciennych, do
codziennych zakupów,
i) kupować i stosować akumulatorki zamiast baterii jednorazowego użytku,
j) oddawać nienoszone ubrania organizacjom charytatywnym lub wrzucać je
do pojemników na odzież,
k) oddawać stare, ale nieuszkodzone meble organizacjom charytatywnym
lub bezpośrednio znajomym lub sąsiadom,
l) oszczędzać papier poprzez: dwustronne drukowanie i kopiowanie,
prowadzenie notatek na częściowo zużytym papierze, tzw. wtórny obieg
czyli wspólne korzystanie z gazet i czasopism,
m) ograniczać drukowanie dokumentów poprzez stosowanie elektronicznego
obiegu dokumentów,
n) przechowywać dane na dyskach lub płytach CD/DVD/SD zamiast na
papierze,
o) napełniać, regenerować puste tonery do drukarek,
p) kompostować odpady zielone w pryzmie kompostowej na terenie
przydomowego ogródka.
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Rozdział V
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu
ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed
zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

§9
Nieruchomość, na której przebywają swobodnie zwierzęta domowe winna
być ogrodzona i zabezpieczona w sposób uniemożliwiający samodzielne
wydostanie się zwierząt poza jej obszar.
Osoby utrzymujące zwierzęta domowe mają obowiązek sprawować nad nimi
nadzór w miejscach publicznych w taki sposób, aby nie powodowały one
zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi oraz innych zwierząt.
Osoby utrzymujące psy mają obowiązek wyprowadzać je na smyczy, a psy
należące do ras uznanych za agresywne lub mieszańce tych ras, dodatkowo
muszą być prowadzone w kagańcu.
Zwolnienie psa ze smyczy jest możliwe pod warunkiem, że pies ma założony
kaganiec i nie będzie stanowił zagrożenia dla przypadkowych osób.
Osoby
utrzymujące
zwierzęta
domowe
są
zobowiązane
do
natychmiastowego uprzątnięcia zanieczyszczeń pozostawionych przez
zwierzę w miejscu publicznym.
Obowiązek określony w pkt. 5 nie dotyczy oznakowanych psów
przewodników i psów asystujących osobom niepełnosprawnym.
Rozdział VI
Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na
terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich
utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych
nieruchomościach.

§ 10
Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich w centralnej strefie
śródmiejskiej otoczonej ulicami: Malborska, Warszawska, Grunwaldzka,
Zamkowa, Mazurska, Plac Wolności, Kraszewskiego.
Rozdział VII
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej
przeprowadzania.
§ 11
Obowiązkową deratyzację przeprowadza się na terenie Miasta i Gminy Prabuty
w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz do roku.
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