Załącznik do uchwały
nr XVII/117/20
Rady Gminy Subkowy
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku
na terenie gminy Subkowy
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
1. Właściciel (użytkownik) nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej
terenie poprzez prowadzenie selektywnej zbiórki u źródła następujących rodzajów odpadów:
1) opakowania ze szkła;
2) opakowania z tworzyw sztucznych i metalu oraz wielomateriałowe;
3) papier i tekturę;
4) bioodpady;
5) popiół z palenisk domowych;
6) zużyte opony;
7) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
9) farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje
niebezpieczne, detergenty, oleje i tłuszcze, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, aerozole,
środki czyszczące, wywabiacze plam, środki do konserwacji drewna oraz opakowania po tych
substancjach;
10) odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów;
11) odpady niebezpieczne, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1576, 2010
i z 2019 r. poz. 150 i 284);
12) zużyte baterie i akumulatory;
13) przeterminowane leki;
14) lampy fluorescencyjne.
2. Gmina Subkowy zapewnia selektywny odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości:
1) na których zamieszkają mieszkańcy;
2) które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
a w części nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (zwaną dalej
nieruchomością mieszaną”);
3) użyteczności publicznej.
3. Określa się następujące zasady prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów
z nieruchomości, o których mowa w ust. 2:
1) odpady, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3 i 5 gromadzi się w przeznaczonych do tego
pojemnikach lub workach i przekazuje podmiotowi odbierającemu odpady;
2) odpady, o których mowa w ust. 1 pkt 4 gromadzi się w przeznaczonym do tego
pojemniku lub worku i przekazuje podmiotowi odbierającemu odpady, lub poddaje się
procesom kompostowania na potrzeby własne;
3) odpady, o których mowa w ust. 1 pkt 6–8 przekazuje się podmiotowi odbierającemu
odpady w ramach tzw. zbiórek ulicznych lub przekazuje do Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych w Subkowach (PSZOK);
4) odpady, o których mowa w ust. 1 pkt 9–11 przekazuje się do PSZOK;

5) odpady, o których mowa w ust. 1 pkt 12–14 przekazuje się do PSZOK lub do
specjalnych pojemników do tego przeznaczonych, ustawionych w punkcie aptecznym
(przeterminowane leki), urzędzie gminy i szkołach (baterie i lampy fluorescencyjne).
4. Odpady inne niż wymienione w ust. 1 są niesegregowanym (zmieszanym) odpadami
komunalnymi. Gromadzi się je w przeznaczonym do tego pojemniku i przekazuje
podmiotowi odbierającemu odpady.
5. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne,
wypełniają obowiązek, o którym mowa w ust. 1 i 4 gromadząc te odpady w przeznaczonych
do tego pojemnikach i przekazując je podmiotowi odbierającemu odpady na podstawie
indywidualnej umowy.
§2
1. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać
się pod warunkiem gromadzenia powstających odpadów w pojemnikach do tego
przeznaczonych i przekazywania ich podmiotowi odbierającemu tego typu odpady oraz
zabezpieczenia przed przedostaniem się do środowiska płynów samochodowych.
2. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi może
odbywać się przy zapewnieniu odpowiedniego odprowadzania powstających nieczystości,
tj. odprowadzanie do sieci kanalizacji sanitarnej, gromadzenie w zbiornikach
bezodpływowych lub unieszkodliwianie w przydomowych oczyszczalniach ścieków.
§3
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do ręcznego mechanicznego lub za pomocą
dopuszczonych do tego środków chemicznych uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych
zanieczyszczeń z chodników przyległych, położonych wzdłuż należących do nich
nieruchomości.
Rozdział 2
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników i worków przeznaczonych do zbierania
odpadów
§4
1. Do gromadzenia odpadów komunalnych stosuje się:
1) pojemniki standaryzowane o pojemności minimalnej 80 litrów, zamykane
z konstrukcją umożliwiającą ich opróżnianie grzebieniowym mechanizmem załadowczym
pojazdów odbierających odpady i wyposażone w system jezdny;
2) pojemniki kontenerowe o pojemności minimalnej 5 m3, otwarte i zamykane,
z konstrukcją umożliwiającą ich odbiór za pomocą pojazdu wyposażonego w system hakowy
lub bramowy;
3) worki wykonane z folii polietylenowej LDPE lub HDPE o pojemności minimalnej
80 litrów i grubości dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów, uniemożliwiającej rozerwanie
się worka;
4) kosze uliczne o pojemności minimalnej 20 litrów, wykonane z materiałów trwałych
(np. metalowe, betonowe, z tworzyw sztucznych, kompozytowe);
5) pojemniki specjalne o pojemności minimum 15 litrów, przeznaczone do gromadzenia
przeterminowanych leków, baterii, lamp fluorescencyjnych i innych odpadów powstałych w
wyniku przyjmowania produktów leczniczych.
2. Odpady komunalne przy nieruchomościach zamieszkałych i w części mieszkalnej
nieruchomości mieszanych gromadzi się w pojemnikach lub workach o minimalnej
pojemności co najmniej:

1) na opakowania ze szkła: 80 litrów na nieruchomość;
2) na opakowania z tworzyw sztucznych, metalu oraz wielomateriałowe: 120 litrów na
nieruchomość;
3) na papier i tekturę: 120 litrów na nieruchomość;
4) na bioodpady: 120 litrów na nieruchomość;
5) na popiół: 110 litrów na nieruchomość;
6) na odpady zmieszane: 120 litrów na nieruchomość, z zachowaniem normy 20 litrów
na osobę.
3. Odpady komunalne przy nieruchomościach niezamieszkałych, na których powstają odpady
komunalne, gromadzi się w pojemnikach lub workach przy zachowaniu następujących norm:
1) w odniesieniu do żłobków, przedszkoli i szkół – 1,5 litra na każdego wychowanka,
ucznia i pracownika;
2) w odniesieniu do lokali handlowych – 10 litrów na każde 10 m2 powierzchni
całkowitej lokalu, jednak nie mniej niż 1 pojemnik o pojemności 120 litrów
3) w odniesieniu do lokali gastronomicznych – 10 litrów na jedno miejsce
konsumpcyjne, jednak nie mniej niż 1 pojemnik o pojemności 120 litrów
4) w odniesieniu do lokali gastronomicznych bez miejsc konsumpcyjnych – 1 pojemnik
o pojemności 120 litrów;
5) w odniesieniu do zakładów usługowych (dotyczy pomieszczeń biurowych
i socjalnych) – 10 litrów na każdych 10 pracowników, jednak nie mniej niż 1 pojemnik
o pojemności 120 litrów;
6) w odniesieniu do zakładów rzemieślniczych i produkcyjnych (dotyczy pomieszczeń
biurowych i socjalnych) – 10 litrów na każdych 10 pracowników, jednak nie mniej
niż 1 pojemnik o pojemności 120 litrów;
7) w odniesieniu do szpitali, internatów, koszar, sanatoriów, hoteli, pensjonatów, domów
opieki, ośrodków opiekuńczych, domów dziecka i innych nieruchomości o podobnej funkcji –
10 litrów na każde łóżko lub osobę pozostającą w trybie dziennym oraz 10 litrów na każdych
10 pracowników, jednak nie mniej niż 1 pojemnik o pojemności 120 litrów.
4. Nieruchomości wymienione w ust. 3 pkt 2–4 ponadto należy wyposażyć w co
najmniej 1 kosz uliczny o pojemności 20 litrów.
5. Odpady komunalne przy nieruchomościach użyteczności publicznej oraz w części
niemieszkalnej nieruchomości mieszanych gromadzi się wyłącznie w pojemnikach przy
zachowaniu norm, o których mowa w ust. 2 i 3.
6. Odpady komunalne przy domkach letniskowych lub innej nieruchomości wykorzystywanej
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe gromadzi się w pojemnikach, stosując zasady wskazane
w ust. 2.
7. Do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych przy drogach publicznych, na
terenach użytku publicznego i innych terenach o podobnej funkcji służą kosze uliczne
o minimalnej pojemności 20 litrów.
8. Ustala się jednolitą kolorystkę oraz oznaczenie pojemników i worków przeznaczonych do
gromadzenia odpadów wymienionych:
1) opakowania ze szkła – pojemnik lub worek w kolorze zielonym i oznaczony napisem
„SZKŁO”;
2) opakowania z tworzyw sztucznych, metalu oraz wielomateriałowe – pojemnik lub
worek w kolorze żółtym i oznaczony napisem „TWORZYWA SZTUCZNE i METALE”;
3) na papier i tekturę – pojemnik lub worek w kolorze niebieskim i oznaczony napisem
„PAPIER”;
4) na bioodpady – pojemnik lub worek w kolorze brązowym i oznaczony napisem
„BIO”;

5) na popiół pojemnik metalowy w kolorystyce innej, niż wymienione w pkt 1–4 lub
wykonany z blachy ocynkowanej i oznaczony napisem „POPIÓŁ”;
6) na odpady zmieszane – pojemnik lub worek w kolorystyce innej niż wymienione
w pkt 1–5 i oznaczony napisem „ZMIESZANE”.
9. Napisy, o których mowa w ust. 2 powinny być wielkości umożliwiającej łatwą
identyfikację pojemnika.
§5
Określa się następujące warunki rozmieszczenia pojemników i worków:
1) pojemniki i worki należy umieścić w miejscu wyodrębnionym, umożliwiającym
segregację odpadów, dostępnym dla pracowników podmiotu odbierającego odpady od strony
drogi dojazdowej, bez konieczności otwierania bram i wchodzenia na teren nieruchomości;
2) w przypadku braku wyznaczenia miejsca, o którym mowa w pkt 1, pojemniki i worki
należy wystawić przed teren nieruchomości do godziny 7:00 w dniu odbioru właściwego
rodzaju odpadów. Nie odbiera się odpadów niewystawionych.
3) w przypadku nieruchomości użyteczności publicznej, mieszanej i niemieszkalnej
dopuszcza się wydzielenie miejsca wyodrębnionego na terenie tych nieruchomości,
z zachowaniem dostępu podmiotowi odbierającemu odpady.
2. Rozmieszczenie pojemników przy drogach publicznych, na terenach użytku publicznego
i innych terenach o podobnej funkcji winno zapewnić właściwe utrzymanie czystości
i porządku na tych terenach.
3. Za rozmieszczenie pojemników, o których mowa w ust. 2 odpowiedzialny jest zarządca
terenu.
4. Określa się następujące warunki utrzymania pojemników i worków:
1) pojemniki i worki używa się zgodnie z ich przeznaczeniem; nie powinny być one
uszkodzone w sposób uniemożliwiający gromadzenie odpadów. Pojemniki nie powinny być
pozbawione pokrywy;
2) pojemniki wyposażone w pokrywę winne być zamykane w celu zabezpieczenia przed
działaniem niepożądanych czynników zewnętrznych;
3) zbieranie odpadów w pojemniku nie powinno powodować jego przeciążenia.
4) pojemniki podlegają okresowemu myciu i dezynfekcji co najmniej dwa razy w roku
w okresie od kwietnia do października.
5. Gromadzenie odpadów odbywa się w sposób bezpieczny dla środowiska
i niestwarzający uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości.
6. Właściciel nieruchomości powinien:
1) utrzymywać miejsce do gromadzenia odpadów w należytym stanie sanitarnym
i porządkowym;
2) w razie potrzeby dokonywać dezynfekcji miejsca gromadzenia odpadów;
3) gromadzić odpady w pojemnikach i workach przeznaczonych do poszczególnych
rodzajów odpadów;
4) uprzątnąć zabrudzenia powstałe podczas gromadzenia odpadów, z wyjątkiem
zabrudzeń powstałych podczas odbioru odpadów.
7. Właściciel nieruchomości może na terenie nieruchomości kompostować bioodpady
w pojemnikach spełniających warunki określone w § 36 Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie.
1.

Rozdział 3
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§6
1. Odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych, mieszanych i użyteczności publicznej
następuje z częstotliwością:
1) opakowania ze szkła – co najmniej raz na kwartał, z budynków użyteczności
publicznej – co najmniej raz na miesiąc;
2) opakowania z tworzyw sztucznych i metalu oraz wielomateriałowe – co najmniej raz
na miesiąc;
3) papier i tektura – co najmniej raz na kwartał, z budynków użyteczności publicznej –
co najmniej raz na miesiąc;
4) bioodpady:
a)
z nieruchomości wielorodzinnych i użyteczności publicznej – co najmniej raz
na tydzień w okresie 1 kwietnia do 31 października i co najmniej raz na dwa tygodnie
w pozostałym okresie,
b) z nieruchomości jednorodzinnych i mieszanych – co najmniej raz na dwa tygodnie;
5) popiół z palenisk domowych:
a) w okresie od 1 października do 30 kwietnia – co najmniej raz na dwa tygodnie,
b) w pozostałym okresie – co najmniej dwa razy w równych odstępach czasu.
6) odpady zmieszane:
a) z nieruchomości wielorodzinnych i użyteczności publicznej – co najmniej raz na
tydzień w okresie 1 kwietnia do 31 października i co najmniej raz na dwa tygodnie
w pozostałym okresie,
b) z nieruchomości jednorodzinnych i mieszanych – co najmniej raz na dwa tygodnie.
2. Z nieruchomości niezamieszkałych odbiór odpadów komunalnych następuje
z częstotliwością dostosowaną do pojemników do gromadzenia poszczególnych rodzajów
odpadów, o których mowa w § 1.
3. Zbiórkę uliczną przeprowadza się co najmniej dwa razy w roku.
4. Odpady do PSZOK przekazuje się w miarę potrzeby i na zasadach określonych
w regulaminie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
5. Za opróżnianie koszy ulicznych odpowiedzialny jest zarządca terenu.
6. Właściciele nieruchomości, którzy nie są podłączeni do sieci kanalizacyjnej, zobowiązani
są do systematycznego pozbywania się nieczystości ciekłych z częstotliwością
uniemożliwiającą przepełnienie się zbiorników, zlecając tę usługę podmiotowy
posiadającemu zezwolenie Wójta Gminy Subkowy na działalność w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
7. Właściciele nieruchomości, o których mowa w ust. 6 w przypadku kontroli okazują
dowody wykonania usługi odbioru nieczystości ciekłych.
8. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych,
mieszanych i użyteczności publicznej oraz osoby wskazane przez Wójta Gminy Subkowy
zobowiązane są do kontroli prawidłowego gromadzenia odpadów przez właścicieli tych
nieruchomości.
9. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości, o których mowa w ust. 8
obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub przypadku gromadzenia
w pojemnikach lub workach przeznaczonych na odpady komunalne odpadów innych niż
komunalne, pojemnik lub worek oznacza się naklejką „niewłaściwa segregacja” i powiadamia
o tym fakcie Wójta Gminy Subkowy. Na tej podstawie Wójt wyda decyzję nakładającą
podwyższoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

10. Odpady z pojemników i worków, o których mowa w ust. 9 odbierane są przy okazji
najbliższej zbiórki odpadów zmieszanych, a w przypadku stwierdzenia zbierania w nich
odpadów innych niż komunalne – po dokonaniu przez właściciela nieruchomości usunięcia
niewłaściwych odpadów.
Rozdział 4
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§7
1. Każdy, kto podejmuje działalność powodującą powstanie odpadów, powinien prowadzić ją
w taki sposób, aby uwzględniać hierarchię postępowania z odpadami, tj. zapobieganie ich
powstania, przygotowywanie do ponownego użycia, poddawanie recyklingowi lub innym
metodom odzysku, unieszkodliwianie.
2. Odpady komunalne należy przekazywać podmiotom posiadającym wpis do rejestru
działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez
Wójta Gminy Subkowy.
3. Podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych
obowiązane są informować właścicieli nieruchomości o obowiązkach selektywnego zbierania
wybranych rodzajów odpadów oraz monitorować selektywne zbieranie odpadów „u źródła”
na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
Rozdział 5
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku
§8
1. Zwierząt domowych niewystarczająco socjalizowanych lub źle traktowanych oraz
gatunków, które mogą stanowić zagrożenie dla ludzi nie wprowadza się do miejsc wspólnego
użytku, w szczególności:
1) budynków i pomieszczeń użyteczności publicznej;
2) obiektów oświatowych, kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych;
3) środków komunikacji publicznej.
2. Zwierzęta domowe socjalizowane mogą towarzyszyć ludziom na terenach masowych
imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych, gdy spełniają wymogi organizatorów
w zakresie:
1) ochrony zdrowia ludzi;
2) sanitarno-epidemiologicznym;
3) przebywania w wyznaczonym miejscu lub na uwięzi.
3. Trzymający zwierzęta domowe są zobowiązani do usuwania pozostawionych przez nie
nieczystości:
1) w miejscach, o których mowa w ust. 1;
2) na terenach parków i zieleńców;
3) na chodnikach i innych ciągach pieszych;
4) w pasach drogowych.

Rozdział 6
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej, w tym także zakaz ich utrzymania na określonych obszarach
lub w poszczególnych nieruchomościach
§9
Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich w miejscowościach:
1) Subkowy na osiedlach: Witosa i Jana Pawła II;
2) Gorzędziej na osiedlu 70-lecia Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy również terenów zajętych przez
budownictwo wielorodzinne.
3. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej dopuszcza się utrzymanie
zwierząt gospodarskich dla swoich potrzeb i w sposób uniemożliwiający samodzielne
wydostanie się zwierząt poza teren nieruchomości oraz niepowodujący uciążliwości dla
sąsiednich nieruchomości.
1.

Rozdział 7
Obszary obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§ 10
1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają tereny, na których zlokalizowane są miejsca
gromadzenia odpadów komunalnych, lokale gastronomiczne, gospodarstwa rolne
i hodowlane.
2. Deratyzację przeprowadza się w miarę potrzeby co najmniej raz do roku
pomiędzy 1 a 31 października.
3. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt
Gminy Subkowy określa obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz termin jej
przeprowadzenia.

