
 

 

UCHWAŁA NR XII/100/16 

RADY MIEJSKIEJ W JEDWABNEM 

z dnia 14 marca 2016 r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jedwabne 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 250), po zasięgnięciu opinii 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży Rada Miejska w Jedwabnem uchwala,  

co następuje: 

§ 1. Określa się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jedwabne, stanowiący 

załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego. 

§ 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Jedwabnem nr XI/78/15 z dn. 14 grudnia 2015 roku w sprawie 

uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jedwabne (Dz. Urz. Województwa 

Podlaskiego z dn. 15.12.2015 roku, poz. 4354). 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Mariusz Szmitko 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 21 marca 2016 r.

Poz. 1395



Załącznik do uchwały nr XII/100/16 

Rady Miejskiej w Jedwabnem 

z dnia 14 marca 2016 r. 

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie 

 

Jedwabne 2016 rok 
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Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jedwabne 

zwanej dalej Gminą, w szczególności dotyczące:  

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy; 

2) prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów lub przyjmowania przez punkty selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych lub zapewnienie przyjmowania w inny sposób co najmniej takich 

odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone  

oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, a także odpadów komunalnych 

określonych w rozporządzeniu Ministra właściwego do spraw środowiska; 

3) wymagań odnoszących się urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych oraz gromadzenia 

nieczystości ciekłych; 

4) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego; 

5) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych  

na terenie nieruchomości oraz na terenach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich 

utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;  

6) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;  

7) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe i gospodarskie; 

8) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.  

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:  

1) odpadach komunalnych  – rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych; a także 

odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które  

ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach 

domowych;  

2) właścicielach nieruchomości  – rozumie się przez to właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników 

wieczystych i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu oraz inne podmioty 

władające nieruchomością, a także gospodarstwa domowe;  

3) gospodarstwie domowym – rozumie się przez to jedną osobę lub więcej osób razem zamieszkujących 

i wspólnie się utrzymujących;  

4) odpadach ulegających biodegradacji  – rozumie się przez to odpady komunalne, które ulegają rozkładowi 

tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów;  

5) odpadach wielkogabarytowych  – rozumie się przez to odpady komunalne, które ze względu na swoje 

rozmiary lub masę nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach, z wyjątkiem zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego;  

6) odpadach niebezpiecznych  – rozumie się przez to odpady komunalne, które zawierają składniki 

niebezpieczne oraz posiadają właściwości niebezpieczne określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku 

o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.), a w szczególności: przeterminowane 

leki i baterie, akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, olejów mineralnych 

i syntetycznych, opakowania po środkach ochrony roślin, nawozach, opakowania po aerozolach;  

7) odpadach zmieszanych  – rozumie się przez to odpady komunalne nie poddane selektywnemu zbieraniu;  

8) odpadach segregowanych  – rozumie się przez to selektywnie gromadzone komunalne odpady 

opakowaniowe: z papieru i tektury, ze szkła bezbarwnego i kolorowego, z tworzyw sztucznych, z metali, 

wielomateriałowe oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji;  
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9) zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym  – rozumie się przez to sprzęt wymieniony w załączniku 

nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (tekst jedn. 

Dz. U. z 2013 r. poz. 1155 z późn. zm.) pochodzący z gospodarstw domowych lub z innych źródeł, 

stanowiący odpady komunalne w rozumieniu przepisów o odpadach; 

10) odpadach budowlanych  – rozumie się przez to odpady pochodzące z budowy, remontów, demontażu 

obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej; 

11) nieczystościach ciekłych  – rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach 

bezodpływowych; 

12) zbiornikach bezodpływowych  – rozumie się przez to instalacje i urządzenia przeznaczone  

do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania; 

13) punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  – należy przez to rozumieć, zlokalizowany  

na terenie Gminy w tym celu przygotowany i wyposażony obiekt, czynny codziennie w określonych 

godzinach, w których mieszkańcy mogą przekazywać podmiotowi uprawnionemu, wyselekcjonowane 

odpady; 

14) zwierzętach domowych  – rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem 

w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego 

towarzysza; 

15) zwierzętach gospodarskich  – rozumie się przez to zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów 

o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.  

Rozdział 2 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

§ 2. Na właścicieli nieruchomości nakłada się obowiązek:   

1) wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania 

tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym; 

2) uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku 

publicznego, chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się 

wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy 

nieruchomości. Zabrania się usuwania ww. zanieczyszczeń na jezdnię; 

§ 3. Obowiązki utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych należą do zarządców 

poszczególnych kategorii dróg.  

§ 4. Gmina obowiązana jest do:  

1) zapobiegania zanieczyszczeniu ulic, chodników, placów i terenów otwartych;  

2) utrzymania czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych;  

3) wywozu nieczystości zbieranych w koszach ulicznych.  

§ 5. Stosowanie oraz gromadzenie obornika i płynnych odchodów zwierzęcych na terenie gospodarstwa 

rolnego dozwolone jest w miejscach spełniających wymogi przepisów ustawy z dnia 10 lipca 2007 roku 

o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033 z późn. zm.), czyli na podłożu utwardzonym 

i uszczelnionym odpowiednimi płytami i w zbiornikach na gnojówkę i gnojowicę o pojemności umożliwiającej 

przechowywanie ich przez wymagany przepisami okres.  

§ 6. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na utwardzonym terenie 

nieruchomości pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzone są do kanalizacji miejskiej lub zbiorników 

bezodpływowych; w szczególności takie ścieki nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do zbiorników 

wodnych lub do gruntu.  

§ 7. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą odbywać się na terenie 

nieruchomości, pod warunkiem, że nie spowoduje to zanieczyszczenia wód lub gleby oraz uciążliwości  

dla nieruchomości sąsiednich. Powstałe odpady powinny być gromadzone i usuwane zgodnie 

z obowiązującymi przepisami.  
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Rozdział 3 

Zasady postępowania z odpadami komunalnymi 

§ 8. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów 

komunalnych wyłącznie do przeznaczonych do tego celu pojemników, o których mowa w § 14.  

§ 9. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

i umieszczania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych do pojemników i worków, według ich 

przeznaczenia  zgodnie z postanowieniami § 20. 

§ 10. 1. W drodze selektywnej zbiórki wydzieleniu z wytworzonych na terenie nieruchomości odpadów 

komunalnych podlegają następujące frakcje:  

1) papier i tektura; 

2) tworzywa sztuczne; 

3) szkło; 

4) metale; 

5) opakowania wielomateriałowe; 

6) odpady zielone z pielęgnacji ogródków i parków; 

7) przeterminowane leki i chemikalia; 

8) zużyte baterie i akumulatory; 

9) odpady budowlano-remontowe; 

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

11) zużyte opony; 

12) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.  

2. Pozostałe frakcje odpadów komunalnych mogą być zbierane łącznie jako zmieszane odpady komunalne.  

§ 11. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przyłączenia się do istniejącej sieci kanalizacyjnej.  

§ 12. W przypadku braku możliwości przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej  

– wyposażenia w szczelny zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą 

wymagania określone w odrębnych przepisach.  

Rozdział 4 

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych  do zbierania odpadów komunalnych  

na terenie nieruchomości oraz na terenach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników  

i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

§ 13. Właściciele zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów 

komunalnych oraz utrzymywania ich w odpowiednim stanie, sanitarnym, porządkowym i technicznym.  

§ 14. W celu realizacji obowiązku utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości stosuje się 

następujące rodzaje pojemników i worków:  

1) pojemniki 120 litrowe wykonane z tworzywa sztucznego z kółkami;  

2) pojemniki 240 litrowe wykonane z tworzywa sztucznego z kółkami;  

3) worki 120 litrowe wykonane z folii LDPE o grubości dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów, 

wykluczającej rozerwanie się worka;  

4) pojemniki - kontenery 1100 litrowe wykonane z metalu na kółkach (na odpady zmieszane w zabudowie 

wielorodzinnej);  

5) pojemniki - kontenery 1100 litrowe wykonane z metalu lub tworzywa sztucznego na kółkach (służące  

do selektywnej zbiórki w systemie „gniazdowym”, tj. grupy pojemników po jednym na każdą wydzieloną 

selektywnie zbieraną frakcję odpadów).  
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§ 15. Pojemniki i worki do zbierania odpadów powinny być umieszczone w miejscach łatwo dostępnych, 

zarówno dla użytkowników, jak i pracowników przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie 

odbierania odpadów, w sposób nie powodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców 

nieruchomości lub osób trzecich.  

§ 16. 1. W miejscach użytku publicznego (w szczególności takich jak: chodniki, place, parki, zieleńce, 

przystanki autobusowe) odpady komunalne należy gromadzić w koszach ulicznych o minimalnej pojemności 

60 l.  

2. Zabrania się wyrzucania do koszy ulicznych odpadów pochodzących z gospodarstw domowych  

oraz działalności handlowej, produkcyjnej i usługowej.  

§ 17. Właściciel nieruchomości zapewnia dostateczną liczbę pojemników bądź kontenerów do gromadzenia 

odpadów oraz zapewnienia szaletów przenośnych. 

§ 18. Ilość i wielkość pojemników służących do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych będzie 

dostosowana do liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość lub w przypadku gospodarstw domowych  

do liczby osób stanowiących odrębne gospodarstwo domowe, w następujący sposób:  

1) pojemnik o pojemności 120 l dla nieruchomości, którą zamieszkuje do 5 osób włącznie;  

2) pojemnik o pojemności 240 l (lub 2 pojemniki o poj. 120) dla nieruchomości, którą zamieszkuje powyżej 

5 osób;  

3) pojemnik o pojemności 1100 l na nieruchomościach wielorodzinnych. 

§ 19. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, lecz odpady komunalne  

są wytwarzane, a więc m.in. prowadzący działalność gospodarczą, kierujący instytucjami oświaty, zdrowia, 

zarządzający ogródkami działkowymi i inni, zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do swoich 

indywidualnych potrzeb, uwzględniając następujące normatywy dostosowane do dwutygodniowego cyklu 

odbioru:  

1) dla szkół wszelkiego typu, przedszkoli oraz placówek użytku publicznego o pojemności 120 l na każdych 

czterdzieścioro uczniów, pracowników, czy pacjentów;  

2) dla lokali handlowych i gastronomicznych co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na lokal; z tym, 

że dla lokali gastronomicznych pojemnik o pojemności 120 l powinien przypadać na sześć miejsc 

konsumpcyjnych, jeżeli przy wymienionych lokalach prowadzona jest działalność spożywcza i lokalach 

gastronomicznych należy dodatkowo na zewnątrz lokalu ustawić dostateczną liczbę koszy na odpady; 

3) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych 

i socjalnych – pojemnik o pojemności 120 l na każdych 10 pracowników, ale co najmniej jeden pojemnik 

o pojemności 120 l na zakład;  

4) dla ogródków działkowych pojemnik o pojemności 60 l na każdą działkę w okresie sezonu, tj. od 1 marca 

do 31 października każdego roku.  

§ 20. 1. Do selektywnego gromadzenia odpadów w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej będą służyć 

worki o ujednoliconych kolorach, natomiast w zabudowie wielorodzinnej pojemniki (kontenery)  

do selektywnej zbiórki  odpadów:  

1) WOREK ŻÓŁTY poj. 120 l z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, 

a także  drobny metal; 

2) WOREK ZIELONY poj. 120 l z przeznaczeniem  na szkło i opakowania szklane bezbarwne i kolorowe; 

3) WOREK NIEBIESKI poj. 120 l z przeznaczeniem na papier i makulaturę; 

4) POJEMNIK ŻÓŁTY poj. 1100 l z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, 

także  drobny metal; 

5) POJEMNIK NIEBIESKI poj. 1100 l z przeznaczeniem na papier i makulaturę; 

6) POJEMNIK ZIELONY poj. 1100 l z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane bezbarwne 

i kolorowe.  
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2. Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej powinny  

być ustawione w tak zwanych „gniazdach” znajdujących się na terenie lub bezpośrednim sąsiedztwie każdego 

punktu gromadzenia odpadów komunalnych, w którym znajdują się pojemniki na niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne. „Gniazdo” powinno składać się z pojemników, po jednym na każdą ze zbieranych 

selektywnie frakcji odpadów.  

3. Dopuszcza się gromadzenie odpadów w zabudowie zagrodowej w pojemnikach do selektywnej zbiórki 

odpadów t tak zwanych ,,gniazdach”. 

§ 21. Dopuszcza się zbieranie i gromadzenie odpadów ulegających biodegradacji w przydomowych 

kompostowniach na terenie nieruchomości, na której powstały, przy czym nie może to powodować 

uciążliwości na terenach sąsiednich.  

§ 22. Kosze uliczne, o których mowa w § 16 należy utrzymywać w stanie technicznym uniemożliwiającym 

wydostanie się odpadów pod wpływem wiatru, deszczu i innych czynników zewnętrznych.  

§ 23. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, gorącego 

popiołu, żużlu, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych 

olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych  

niż komunalne pochodzących z działalności gospodarczej.  

Rozdział 5 

Sposób i częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości 

§ 24. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a na których powstają odpady 

komunalne, we własnym zakresie zobowiązani są do podpisywania umów na odbiór odpadów na zasadach 

cywilno-prawnych z przedsiębiorcami posiadającymi wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na  terenie Gminy.  

§ 25. 1. W przypadku wskazanym w § 24 odbiór odpadów komunalnych selektywnie zebranych 

i zmieszanych następuje na warunkach wynikających z umowy zawartej pomiędzy właścicielem nieruchomości 

a przedsiębiorcą, przy czym odbiór odpadów komunalnych dopuszczalny jest wyłącznie od poniedziałku  

do piątku oraz ma następować nie rzadziej niż raz na miesiąc.  

2. W przypadku podmiotów handlowo-usługowych prowadzących działalność poza budynkami wprowadza 

się obowiązek codziennego usuwania odpadów; natomiast z terenu targowiska miejskiego – nie rzadziej niż raz 

w tygodniu. 

§ 26. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe zobowiązani są do zawarcia 

umowy na opróżnianie tych zbiorników i transport nieczystości ciekłych z przedsiębiorcą posiadającym 

zezwolenie Burmistrza Jedwabnego na opróżnianie zbiorników i transport nieczystości ciekłych. 

§ 27. 1. Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych winna być 

dostosowana do potrzeb wynikających z ilości pobranej wody i pojemności zbiornika. Właściciel nie może 

dopuszczać do przepełniania zbiorników i wylewania się ścieków na powierzchnię terenu. Normatywne ilości 

nieczystości ciekłych wylicza się według ilości pobranej wody lub w przypadku braku wodomierza według 

zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia 

przeciętnych norm zużycia wody. 

2. Zabranie się wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi.  

§ 28. Ustala się następującą częstotliwość wywozu odpadów:  

1) zmieszane odpady komunalne odbierane są z nieruchomości zgodnie z opublikowanym przez gminę 

harmonogramem z następującą częstotliwością: 

a) co najmniej dwa razy w miesiącu z budynków jednorodzinnych z terenu miasta Jedwabne, 

b) co najmniej raz w tygodniu w sezonie letnim tj. od 15 kwietnia do 15 października z budynków 

wielorodzinnych z terenu miasta Jedwabne, co najmniej dwa razy w miesiącu w okresie zimowym,  

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 7 – Poz. 1395



c) co najmniej raz w miesiącu w sezonie zimowym oraz co najmniej dwa razy w miesiącu w sezonie letnim 

tj. od dn. 15 kwietnia do dn. 15 października z budynków jednorodzinnych z terenu gminy Jedwabne  

wg. harmonogramu podanego do wiadomości mieszkańców. 

2) selektywnie zebrane odpady gromadzone oddzielnie w odpowiednich workach z folii lub pojemnikach  

do selektywnej zbiórki ustawionych w gniazdach odbierane są z nieruchomości zgodnie z opublikowanym 

przez gminę harmonogramem, z następującą częstotliwością: 

a) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale – raz w miesiącu,  

b) szkło – raz na kwartał, 

c) papier – raz na kwartał. 

§ 29. Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jedwabnem przy ul. Mickiewicza 4,  

18-420 Jedwabne można również bezpłatnie przekazywać zebrane w sposób selektywny odpady komunalne  

ze szkła, papieru, metalu, tworzyw sztucznych i opakowań materiałowych, w przypadku, gdy pozbycie się tych 

odpadów jest konieczne poza harmonogramem odbioru odpadów. 

§ 30. Odpady wielkogabarytowe (meble, RTV, AGD) obierane będą dwa razy w roku  sprzed posesji, 

w terminach podanych do wiadomości mieszkańców z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem; bądź  

na bieżąco w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jedwabnem. 

§ 31. Odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót 

niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia robót do starosty będą odbierane na indywidualne 

zgłoszenie w ramach zryczałtowanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; odpady  

nie spełniające tej definicji przedsiębiorca ma obowiązek odebrać za dodatkową opłatą, której wysokość 

określona została w wyniku przetargu, który wygrał.  

§ 32. Do zbierania okresowo zwiększonej ilości odpadów komunalnych, oprócz typowych pojemników, 

mogą być używane odpowiednio oznaczone worki z tworzyw sztucznych, udostępnione przez przedsiębiorcę 

świadczącego usługi na wywóz odpadów komunalnych i wcześniejszym uzgodnieniu terminu i miejscu ich 

odbioru.  

§ 33. Przeterminowane leki należy wydzielić z odpadów komunalnych i przekazać je do specjalistycznych 

pojemników znajdujących się w aptekach i placówkach zdrowia na terenie miasta Jedwabne.  

§ 34. Zużyte baterie należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać je  

do specjalistycznych pojemników znajdujących się w Urzędzie Miejskim w Jedwabnem lub mogą być one 

przekazywane do specjalistycznych pojemników znajdujących się Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych w Jedwabnem. 

§ 35. Pozostałe odpady niebezpieczne, tj. opakowania po farbach, kleje, rozpuszczalniki, środki ochrony 

roślin, aerozole, środki czyszczące, wywabiacze plam, farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, akumulatory 

można przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jedwabnem. 

§ 36. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz akumulatory pochodzące z terenu nieruchomości 

odbierane będą:  

1) przez przedsiębiorcę, działającego w ramach umowy na odbieranie odpadów komunalnych;  

2) w punktach sprzedaży detalicznej, przy zakupie artykułu tego samego, co zużyty, w ilości nie większej  

niż ilość kupionych artykułów;  

3) w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jedwabnem. 

§ 37. Zużyte opony należy przekazywać do zakładów serwisowych prowadzących sprzedaż i wymianę 

opon, bądź na bieżąco w Punkcie  Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jedwabnem. 

Rozdział 6 

Wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami 

§ 38. Odpady komunalne zmieszane i selektywnie zbierane, odebrane od właścicieli nieruchomości 

powinny być przekazywane do instalacji wskazanej w uchwale w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu 

Gospodarki Odpadami – tj. do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Czartorii  

– Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czartorii (ewentualnie do instalacji zastępczej  

– Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze).  
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§ 39. Powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji powinny być w pierwszej 

kolejności wykorzystywane we własnym zakresie poprzez kompostowanie w przydomowych 

kompostownikach, jeżeli nie powoduje to uciążliwości dla otoczenia i negatywnego oddziaływania  

na środowisko. Jest to ważny element przy wyliczeniu wypełnienia limitu ilości odpadów biodegradowalnych 

kierowanych do składowania.  

Rozdział 7 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe i gospodarskie, mające na celu ochronę przed 

zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych  

do wspólnego użytku 

§ 40. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków 

ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed 

zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność  

za zachowanie tych zwierząt.  

§ 41. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, a w szczególności psy, należy:  

1) posiadanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną; 

2) wyposażenie psa w obrożę; 

3) stały i skuteczny dozór nad psami i innymi zwierzętami domowymi; 

4) ochrona przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 

przeznaczonych do wspólnego użytku; 

5) usuwanie przez właścicieli zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach  

i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, 

placach, parkingach, terenach zielonych, itp.; 

6) niedopuszczanie do zakłócenia ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe.  

§ 42. Pszczoły należy trzymać w ulach, ustawionych w odległości co najmniej 10 m od granicy 

nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli 

nieruchomości sąsiednich.  

Rozdział 8 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia 

§ 43. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary nieruchomości zabudowanych na terenie Gminy 

Jedwabne. Deratyzację przeprowadza się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy lata, w terminie do dnia 

31 grudnia danego roku. 

Rozdział 9 

Postanowienia końcowe 

§ 44. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu sprawuje Burmistrz 

Jedwabnego poprzez uprawnionych pracowników. Pracownicy przeprowadzający kontrolę legitymować się 

będą wobec użytkowników nieruchomości pisemnym upoważnieniem. 

§ 45. Kto nie wykonuje obowiązków określonych w ustawie z dn. 13 września 1996 o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) oraz w regulaminie utrzymania czystości i porządku 

obowiązującym na terenie gminy podlega sankcjom określonym w rozdziale 5 ww. ustawy, t.j. kara grzywny. 
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