UCHWAŁA NR XX/168/2013
RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM
z dnia 27 marca 2013 r.
w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Ośno Lubuskie
Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz. U. 2012. 391 z późn.zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach
uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Ośno Lubuskie, zwany
dalej regulaminem, w następującym brzmieniu:
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA I GMINY OŚNO
LUBUSKIE
Rozdział 1.
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE
NIERUCHOMOŚCI
§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości
poprzez:
1) prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych następujących frakcji: papieru, szkła, tworzyw
sztucznych, odpadów biodegradowalnych i odpadów zielonych i przekazywanie przedsiębiorcy lub do Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (dotyczy odpadów 3 frakcji: papier, szkło, tworzywa sztuczne)
w sposób opisany w niniejszym Regulaminie oraz uchwale szczegółowej podjętej na podstawie art.6 r ust.3
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
2) wydzielenie ze strumienia odpadów zmieszanych następujących odpadów: przeterminowane leki i chemikalia,
zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady
wielkogabarytowe, odpady budowlane i remontowe oraz zużyte opony - i przekazywanie ich do Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w sposób opisany w uchwale szczegółowej podjętej na podstawie
art.6 r ust.3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
3) zbieranie odpadów nie podlegających selekcji do pojemników o wielkości i liczbie uzależnionej od liczby
mieszkańców nieruchomości w sposób opisany w niniejszym Regulaminie i przekazanie ich przedsiębiorcy,
w terminach ustalonych harmonogramem ;
4) gromadzenie odpadów zbieranych selektywnie w urządzeniach opisanych w niniejszym Regulaminie
i przekazanie ich przedsiębiorcy, w terminach ustalonych harmonogramem;
5) uprzątanie przez właścicieli nieruchomości błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości
służących do użytku publicznego poprzez ich odgarnięcie w sposób niepowodujący zakłóceń w ruchu pieszych
i pojazdów, z zachowaniem swobodnego dostępu do wyznaczonych przejść dla pieszych oraz urządzeń
energetycznych, gazowych, telekomunikacyjnych i innych.
6) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wyłącznie w miejscach dozwolonych, a więc:
a) na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego tylko pod warunkiem, że powstające ścieki
odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych,
w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do
ziemi,
b) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie
oznaczonych;
7) drobne naprawy, a więc wymiana kół, świec zapłonowych, żarówek, uzupełnianie płynów, regulacje pojazdów
samochodowych etc. poza warsztatami samochodowymi, na terenie nieruchomości dozwolone są tylko za
zgodą właściciela nieruchomości i tylko wtedy, gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości,
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a powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami ustawy z dnia
14 grudnia 2012r. o odpadach ( Dz.U.2013.21)
Rozdział 2.
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
§ 3. 1. Przewiduje się następujące urządzenia do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości
zamieszkałych:
1) zabudowa jednorodzinna miejska – w gospodarstwie domowym do 5 osób zmieszane odpady komunalne
gromadzone będą w pojemniku 120 l, w gospodarstwie domowym powyżej 5 osób w pojemniku 240 l;
2) zabudowa jednorodzinna wiejska – w gospodarstwie domowym do 5 osób zmieszane odpady komunalne
gromadzone będą w pojemniku 120 l, w gospodarstwie domowym powyżej 5 osób w pojemniku 240 l;
3) zabudowa wielorodzinna miejska – w zabudowie liczącej do 50 osób zmieszane odpady komunalne
gromadzone będą w pojemniku/pojemnikach 240 l na każde 10 zamieszkujących osób lub w jednym pojemniku
1100 l; w zabudowie liczącej powyżej 50 mieszkańców odpady gromadzone będą w pojemniku/pojemnikach
1100 l na każdych 50 mieszkańców;
4) zabudowa wielorodzinna wiejska – w zabudowie liczącej do 30 osób zmieszane odpady komunalne
gromadzone będą w 2 pojemnikach 240 l na każde 10 zamieszkujących osób lub w 1 pojemniku 1100 l;
w zabudowie liczącej powyżej 30 mieszkańców odpady gromadzone będą w pojemniku/pojemnikach 1100 l na
każdych 30 mieszkańców;
5) odpady z remontów – zbierane będą do kontenerów od 1500 l -3000 l przystosowanych do zbierania tego
rodzaju odpadu;
6) odpady ulegające biodegradacji – w zabudowie jednorodzinnej gromadzone będą w pojemniku 80 l (urządzenia
koloru brązowego), przystosowanym do zbierania tego rodzaju odpadu; w zabudowie wielorodzinnej
gromadzone będą w pojemnikach przystosowanych do zbierania tego rodzaju odpadu, o pojemności
uwzględniającej ilość wytwarzanych odpadów;
7) odpady zbierane selektywnie tj. papier (urządzenia koloru niebieskiego), szkło białe i kolorowe (urządzenia
koloru zielonego), tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe (urządzenia koloru żółtego),
odpady zielone (urządzenia koloru czarnego) – w zabudowie jednorodzinnej będą gromadzone w workach
z folii HDPE 120 l, w zabudowie wielorodzinnej gromadzone będą w urządzeniach przystosowanych do
segregacji wymienionych odpadów o pojemności uwzględniającej ilość wytwarzanych odpadów;
8) Do zbierania zwiększonej ilości zmieszanych odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach
zamieszkałych oprócz urządzeń powyżej mogą być używane worki z folii HDPE o pojemności 120 l;
§ 4. Określa się rodzaje urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach przeznaczonych do użytku
publicznego:
1. Na chodnikach, przystankach komunikacji publicznej, w parkach, cmentarzach, targowiskach:
1) kosze o pojemności od 30 do 70 l;
2) pojemniki/kontenery dostosowane do ilości powstających odpadów;
2. Na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą, a jeśli jej nie ma to w sąsiedztwie
oznaczenia przystanku.
§ 5. Określa się rodzaje urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach nieruchomości
niezamieszkałych:
1. Zmieszane odpady komunalne zbierane będą w urządzeniach (z wyłączeniem worków) przystosowanych do
zbierania poszczególnych rodzajów odpadów, o pojemnościach uwzględniających ilość wytwarzanych odpadów.
2. Segregacja odpadów komunalnych będzie odbywała się w urządzeniach przystosowanych do zbierania
poszczególnych rodzajów odpadów, o pojemnościach uwzględniających ilość wytwarzanych odpadów.
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3. Zbieranie zmieszanych odpadów komunalnych w workach HDPE o pojemności 120 l dopuszcza się tylko
w przypadku okresowego zwiększenia się ilości odpadów.
§ 6. Ustala się standardy utrzymania pojemników i miejsc zbierania i gromadzenia odpadów przed ich
odebraniem przez przedsiębiorcę lub operatora w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym:
1) miejsca gromadzenia odpadów należy utrzymywać w stanie czystości poprzez ich zamiatanie i uprzątanie;
2) wprowadza się obowiązek okresowego dezynfekowania i mycia pojemników na odpady;
3) pojemnik nie powinien być uszkodzony lub pozbawiony pokrywy;
4) nie dopuszczalnym jest doprowadzanie do przeciążania pojemnika.
Rozdział 3.
CZĘSTOTLIWOŚĆ POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH I NIECZYSTOŚCI
CIEKŁYCH
§ 7. 1. Odpady komunalne odbierane są:
1) w zabudowie jednorodzinnej miejskiej - jeden raz w tygodniu;
2) w zabudowie wielorodzinnej miejskiej - jeden raz w tygodniu;
3) w zabudowie jednorodzinnej wiejskiej - raz na 2 tygodnie;
4) w zabudowie wielorodzinnej wiejskiej - raz na 2 tygodnie;
5) od właścicieli nieruchomości, na których prowadzona jest działalność handlowa, usługowa, gastronomiczna lub
inna działalność gospodarcza, oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (szkoły, obiekty użyteczności
publicznej etc.) - jeden raz w tygodniu.
2. Odpady zebrane selektywnie u źródła (papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe)
odbierane są:
1) w zabudowie jednorodzinnej miejskiej i wiejskiej - raz w miesiącu;
2) w zabudowie wielorodzinnej miejskiej i wiejskiej– raz w miesiącu;
3) od pozostałych właścicieli nieruchomości - raz w miesiącu.
3. Odpady ulegające biodegradacji odbierane są nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;
4. Odpady zielone z pielęgnacji ogrodów będą odbierane sezonowo od kwietnia do listopada w terminach
ustalonych harmonogramem, podawanym do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, jednak nie rzadziej niż
raz na 2 tygodnie.
5. Odpady pozostałe w tym niebezpieczne (przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, tekstylia, w tym ubrania,
opakowania po środkach ochrony roślin) oraz podlegające selektywnej zbiórce w systemie workowym u źródła
(dotyczy odpadów 3 frakcji: papier, szkło, tworzywa sztuczne) - odbierane będą również na bieżąco w PSZOK.
6. Odpady wielkogabarytowe odbierane będą dodatkowo u źródła – zgodnie z harmonogramem wystawki,
podanym do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
7. Odpady z terenów przeznaczonych do użytku publicznego odbierane są nie rzadziej niż jeden raz
w tygodniu.
§ 8. 1. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych odbywa się z częstotliwością dostosowaną do ilości zużytej
wody i pojemności zbiornika nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące
2. 2. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich
instrukcji eksploatacji.
Rozdział 4.
WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI
§ 9. Wdrożenie systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych ma zapewnić:
1) ograniczenie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji;

—————————————————————————————————————————————————————————
Id: JFBII-QLKCM-LXWQM-FRXAN-JIMRX. Podpisany
Strona 3

2) wydzielenie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych
3) osiagnięcie poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.
Rozdział 5.
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE, MAJACYCH NA CELU
OCHRONĘ PRZED ZAGROŻENIEM LUB UCIĄŻLIWOŚCIĄ DLA LUDZI
§ 10. Właściciele nieruchomości utrzymujący zwierzę domowe, przebywające na niej swobodnie, zobowiązany
jest do zabezpieczenia tej nieruchomości w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się zwierzęcia poza
jej obszar.
§ 11. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe mają obowiązek sprawować nad nimi nadzór w miejscach
publicznych w taki sposób, aby nie powodowały one zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi.
§ 12. Zwolnienie psa rasy innej niż uznawana za agresywną lub jej mieszańca ze smyczy jest dopuszczalne na
terenach zielonych pod warunkiem, że pies ma założony kaganiec.
§ 13. Osoby utrzymujące psy mają obowiązek wyprowadzać je poza terenem własnej posesji na smyczy, a psy
należące do ras uznanych za agresywne lub mieszańce tych ras powinny być wyprowadzane ponadto w kagańcu.
§ 14. Osoby utrzymujące psy mają obowiązek przechowywania zaświadczenia potwierdzającego realizacje
obowiązku wykonywania szczepień przeciwko wściekliźnie.
§ 15. 1. Osoby utrzymujące zwierze domowe zobowiązane są do:
1) natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez nie w obiektach i na innych terenach
przeznaczonych do użytku publicznego, nieczystości te, mogą być deponowane w komunalnych urządzeniach
do zbierania odpadów; przy czy postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów
przewodników;
2) nie wprowadzania zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla
zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp., postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych korzystających
z psów przewodników;
3) nie wprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, kąpielisk oraz
tereny objęte zakazem na podstawie przepisów odrębnych, postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych,
korzystających z pomocy psów przewodników.
Rozdział 6.
WYMAGANIA ODNOŚNIE UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH
WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNEJ
§ 16. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,
oznaczonych jako takie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
2. Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy także zwartych terenów, zajętych przez budownictwo
wielorodzinne, jednorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, centra handlowe, hotele, strefy przemysłowe,
ogrody działkowe jeśli powoduje uciążliwości dla osób zamieszkujących nieruchomości sąsiednie.
3. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt
gospodarskich przy spełnieniu następujących warunków:
1) rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 116, poz. 778) w sprawie
minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich, innych niż te, dla których normy
zostały określone w przepisach unii europejskiej;
2) budynki inwentarskie przeznaczone dla zwierząt powinny spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu
ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690 ze zm.);
3) zwierzęta gospodarskie powinny być utrzymywane w sposób nie powodujący uciążliwości dla osób
zamieszkujących nieruchomości sąsiednie.
§ 17. Właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości
karmy lub ściółki pozostawionych na ulicach, placach i innych miejscach publicznych.
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Rozdział 7.
OBSZARY PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI ORAZ TERMINY JEJ
PRZEPROWADZANIA
§ 18. 1. Właściciele nieruchomości wielorodzinnych i budynków użyteczności publicznej, budynków
inwentarskich, budynków gospodarczych zobowiązani są do przeprowadzenia, co najmniej raz w roku, deratyzacji
na terenie nieruchomości.
2. Obowiązek wymieniony w ust. 1, w odniesieniu do właścicieli pozostałych nieruchomości tj. domów
jednorodzinnych, sklepów spożywczych, restauracji, hoteli, pensjonatów itp. oraz targowisk, ma być realizowany
w miarę potrzeb.
3. Właściciele nieruchomości mają obowiązek przechowywać rachunek potwierdzający realizacje obowiązku
z ust. 1 i ust. 2 przez okres 1 roku.
§ 19. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Burmistrz określi,
w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, obszary podlegające obowiązkowej
deratyzacji oraz, poprzez zarządzenie, dodatkowy termin jej przeprowadzenia.
Rozdział 8.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 20. Traci moc uchwała Nr XVIII/144/2012 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 20 grudnia 2012 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Ośno Lubuskie.
§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ośna Lubuskiego.
§ 22. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Henryk Łapko
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Uzasadnienie
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie z dniem 1stycznia 2012 r.
a następnie została zmieniona kolejna nowelizacją (weszła w życie 6 marca br.) nakłada na radę gminy obowiązek
podjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Regulamin określa prawa i obowiązki
właścicieli nieruchomości, podmiotów odbierających odpady oraz i samej gminy w zakresie ściśle określonym
ustawą. Regulamin określa między innymi rodzaje odpadów, które właściciele nieruchomości muszą zbierać
w sposób selektywny. Ponadto, regulamin określa również w jaki sposób właściciel nieruchomości winien
pozbywać się konkretnych rodzajów odpadów.
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