
UCHWAŁA NR XVI/110/2016
RADY GMINY LINIEWO

z dnia 31 maja  2016 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Liniewo. 

Na podstawie  art.  4  ust.  1  i  2  ustawy z  13  września  1996  r.  o  utrzymaniu  czystości  
i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) uchwala się co następuje:

DZIAŁ I.
Postanowienia ogólne.

 
§ 1. 1.Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy określa wymagania i 
warunki utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości położonych w granicach 
administracyjnych gminy Liniewo. 
§ 2. 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o :

1) odbierającym odpady komunalne – rozumie się przez to:
a) przedsiębiorcę wpisanego do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania

odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości,  działającego  na  podstawie  umowy
zawartej z wójtem, o której mowa w art. 6f ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach, lub,
b)  gminną  jednostkę  organizacyjną  lub  przedsiębiorcę  wpisanego  do  rejestru  działalności
regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych, działających na podstawie umowy 
z  właścicielem  nieruchomości,  na  której  nie  zamieszkują  mieszkańcy,  a  powstają  odpady
komunalne,  o której mowa w art.  6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach;
2) stacjach zlewnych – rozumie się przez to instalacje i urządzenia zlokalizowane przy gminnej

oczyszczalni ścieków w Orlu, do której przyjmowane są ścieki, dowożone transporterem
asenizacyjnym z nieruchomości wyposażonych w szczelne zbiorniki bezodpływowe;

3) RIPOK  –  rozumie  się  przez  to  regionalną  instalację  do  przetwarzania  odpadów
komunalnych w Starym Lesie;

4) PSZOK  –  rozumie  się  przez  to  punkt  selektywnego  zbierania  odpadów  komunalnych
zlokalizowany na terenie gminy;

5) ustawie o odpadach – rozumie się przez to ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.
U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.);

6) ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – rozumie się przez to ustawę z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; (tekst jedn.: Dz. U. z
2016 r. Nr 250.);

7) sezon letni – rozumie się okres od 15 kwietnia do 15 października;
8) sezon zimowy – rozumienie się okres od 16 października do 14 kwietnia;
9) odpadach  wielkogabarytowych-  rozumie  się  przez  to  jeden  ze  strumieni  odpadów

komunalnych  wymieniony  w  Krajowym  Programie  Gospodarki  Odpadami  2014,
charakteryzującym się tym, że jego skład, ze względu na swoje rozmiary i masę, nie może



być  umieszczony  w  typowym  pojemniku  przeznaczonym  do  zbierania  odpadów
komunalnych;  do  odpadów  wielkogabarytowych  nie  zalicza  się  wszelkiego  rodzaju
odpadów z budów i remontów oraz odpadów, których waga jednostkowa nie przekracza 50
kg.;

10) odpadach budowlano- remontowych i rozbiórkowych- rozumie się przez to frakcję odpadów
pochodzących  z  remontów,  budów  i  rozbiórek,  na  które  nie  wymagane  jest  uzyskanie
pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 409 z późn. zm.);

11) regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin.
DZIAŁ II.

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.
 

§ 3. 1. Na wszystkich nieruchomościach na terenie gminy prowadzi się selektywne zbieranie
odpadów komunalnych w zakresie określonym niniejszym regulaminem.
2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania, a odbierający
odpady do selektywnego odbierania odpadów.
3.  Obowiązek  selektywnego  zbierania  odpadów  komunalnych  obejmuje  następujące  frakcje
odpadów:
1) papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale;
2) szkło;
3) odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone;
4) przeterminowane leki i chemikalia;
5) zużyte baterie i akumulatory;
6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
7) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
8) zużyte opony;
9) odpady budowlano-rozbiórkowe;
10)  popioły z  budynków ogrzewanych paliwem stałym w sezonie  zimowym,  a  w pozostałym
okresie do PSZOK-u lub do pojemnika z odpadami zmieszanymi.

 
§ 4. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych
zanieczyszczeń z chodnika położonego wzdłuż nieruchomości w sposób umożliwiający swobodne
i bezpieczne poruszanie się pieszych. 

 
§ 5. 1. Zabrania się mycia i naprawy pojazdów samochodowych nad brzegami rzek i jezior, na
terenach zielonych.
2. Dopuszcza  się  mycie  i  naprawę  pojazdów  samochodowych  odpowiednio  poza  myjniami  i
warsztatami  pod  warunkiem,  że  mycie  lub  naprawa  odbywa  się  wyłącznie  w  miejscu  o
utwardzonym i  nieprzepuszczalnym podłożu oraz w sposób, który nie  prowadzi do zagrożenia
zanieczyszczenia środowiska. 
§ 6. 1. Dla utrzymania właściwego stanu sanitarnego piaskownic publicznych ich właściciele
zobowiązani  są  do  wymiany piasku  w piaskownicach  co  najmniej  2  razy do  roku  -  wiosną  
i w okresie letnim oraz na każde żądanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

DZIAŁ III.
Rodzaj  i  minimalna  pojemność  pojemników  przeznaczonych  do  zbierania  odpadów
komunalnych  na  terenie  nieruchomości  oraz  na  drogach  publicznych,  warunków
rozmieszczania  tych  pojemników  i  ich  utrzymania  w  odpowiednim  stanie  sanitarnym,



porządkowym i technicznym.
 

§ 7. 1.  Właściciele  nieruchomości  zobowiązani  są  do  selektywnego  zbierania  odpadów
komunalnych i umieszczania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych w pojemnikach  do
tego  przeznaczonych  oraz  do  udostępniania  odpadów  komunalnych  odbierającemu  odpady
komunalne. 
2. W przypadku powstania odpadów, w ilości, dla której niewystarczająca okaże się pojemność
pojemników dopuszcza się gromadzenie odpadów w odpowiednich workach albo przekazywanie
ich do PSZOK na warunkach i zasadach określonych przez PSZOK.  

Odpady komunalne zmieszane.
 

§ 8. 1.  Pojemniki  przewidziane  do  zbierania  odpadów  na  terenie  gminy  to  pojemniki
standaryzowane o pojemności: 60 litrów, 110/120 litrów, 240 litrów, 360 litrów, 1100 litrów.
2. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy gromadzić wyłączenie w pojemnikach
do tego celu przeznaczonych.
3.  Pojemniki  muszą  być  szczelne,  zamykane pokrywą,  z  materiału  odpornego na  uszkodzenia
mechaniczne i  na działanie środków dezynfekcyjnych, oznaczone napisem „ZMIESZANE” lub
kolorem czarnym.
4.  Pojemniki  powinny  posiadać  konstrukcję  umożliwiającą  ich  opróżnianie  grzebieniowym,
widłowym lub  hakowym mechanizmem załadowczym przez  pojazdy przeznaczone do  odbioru
odpadów.
5.  Dopuszcza  się  w  sytuacji  okresowego  nagromadzenia  większej  ilości  odpadów,  stosowanie
czarnych worków do gromadzenia odpadów zmieszanych o pojemności od 60 lub 120 litrów.
6. Kosze uliczne powinny mieć pojemność do 50 litrów i być wykonane z materiałów trwałych
(np. metalowe, betonowe , kompozytowe, z tworzyw sztucznych o wzmocnionej konstrukcji) i być
odporne na działanie środków dezynfekcyjnych.
7.  Wielkość  pojemnika  powinna  być  dostosowana  do  liczby  użytkowników  i  częstotliwości
odbierania odpadów.
8.  Nieruchomości  muszą  być  wyposażone  w  pojemniki  służące  do  zbierania  odpadów
komunalnych zmieszanych (niesegregowanych) biorąc pod uwagę następujące parametry:
1) budynki mieszkalne - na każdego mieszkańca nieruchomości musi przypadać, co najmniej 20
litrów pojemności pojemnika, przy częstotliwości odbierania odpadów  raz na 2 tygodnie; przy
czym  na  każdej  nieruchomości  z  budynkiem   jednorodzinnym  zlokalizowany  musi  być,  co
najmniej  jeden  pojemnik  o  pojemności  minimum  110/120  litrów,  a  w  przypadku  budynku
wielorodzinnego  minimum  jeden  pojemnik  o  pojemności  220/240  litrów  lub   pojemniki  o
pojemności łącznej 220/240 litrów;
2) szkoły, żłobki, przedszkola - na każdego ucznia i pracownika musi przypadać co najmniej 1 litr
pojemności pojemnika, przy częstotliwości odbierania odpadów raz na 2 tygodnie, przy czym na
każdej nieruchomości zlokalizowany musi być co najmniej jeden pojemnik o pojemności minimum
110/120 litrów lub kilka pojemników o łącznej, minimalnej pojemności 220/240 litrów;
3) lokale handlowe - na każde 10m2 powierzchni całkowitej lokalu musi przypadać co najmniej  
10  litrów  pojemności  pojemnika,  oraz  5  litrów  pojemnika  na  każdą  zatrudnioną  osobę,  przy
częstotliwości odbierania odpadów raz na 2 tygodnie, przy czym dla każdego lokalu zlokalizowany
musi być co najmniej jeden pojemnik o pojemności minimum 110/120 litrów;
4) lokale gastronomiczne - na jedno miejsce konsumpcyjne musi przypadać co najmniej 5 litrów
pojemności pojemnika oraz 5 litrów pojemnika na każdą zatrudnioną osobę , przy częstotliwości
odbierania odpadów raz na 2 tygodnie, przy czym dla każdego lokalu zlokalizowany musi być co
najmniej jeden pojemnik o pojemności minimum 110/120 litrów;
5) zakłady rzemieślnicze, usługowe i produkcyjne (dotyczy pomieszczeń biurowych i socjalnych)
na  każdego  pracownika  musi  przypadać  co  najmniej  5  litrów  pojemności  pojemnika,  przy
częstotliwości  odbierania  odpadów  raz  na  2  tygodnie,  przy  czym  na  każdego  obiektu



zlokalizowany musi być co najmniej jeden pojemnik o pojemności minimum 110/120 litrów;
6)  hotele,  pensjonaty,  agroturystyka itp.  na jedno łóżko musi  przypadać co najmniej  10 litrów
pojemności pojemnika, przy częstotliwości odbierania odpadów  raz na 2 tygodnie, przy czym dla
każdego obiektu zlokalizowany musi być co najmniej jeden pojemnik o pojemności minimum 1100
litrów lub kilka pojemników o łącznej, minimalnej pojemności 1100 litrów.

Odpady selektywnie zbierane.
 

§ 9. 1.  Selektywne  zbieranie  odpadów frakcji  papier,  szkło,  tworzywa sztuczne,  opakowania
wielomateriałowe, metale, odpady ulegające biodegradacji oraz popiół prowadzi się w urządzeniach
do selektywnego zbierania odpadów tj. w workach lub pojemnikach.
2. Worki lub pojemniki do selektywnego zbierania odpadów winny być oznaczone napisem lub
kolorem w następujący sposób:
1)  odpady ze szkła oraz odpady opakowaniowe ze szkła zbiera się w pojemnikach lub workach 
w kolorze zielonym lub oznaczonych napisem SZKŁO;
2)  odpady  z  papieru  i  tektury  oraz  odpady  opakowaniowe  z  papieru  i  tektury  zbiera  się  
do pojemników lub worków w kolorze niebieskim lub oznaczonych napisem PAPIER;
3) odpady z metali, tworzyw sztucznych oraz odpady wielomateriałowe zbiera się do pojemników
lub worków w kolorze żółtym lub oznaczonych napisem TWORZYWA SZTUCZNE;
4) roślinne odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone, zbiera się do pojemników lub
worków  w  kolorze  brązowym,  oznaczonych  napisem  BIO  w  sezonie  letnim,  a  w  pozostałym
okresie do PSZOK-u lub do pojemnika na odpady zmieszane;
5) popioły z budynków ogrzewanych paliwem stałym – w sezonie zimowym wykorzystany do tego
rodzaju odpadu jest pojemnik o którym mowa w pkt 4).
3.  Właściciele  nieruchomości  są  zobowiązani  do zapewnienia  selektywnego zbierania  odpadów
komunalnych w workach lub pojemnikach w lokalnych punktach selektywnego zbierania odpadów:
1) w workach lub pojemnikach dla odpadów, o których mowa w ust  2 pkt 1)-3) o pojemności
minimum 110/120 litrów;
2) w pojemnikach dla odpadów, o których mowa w ust 2 pkt 4) i 5) o pojemności minimum 120
litrów.

Rozmieszczenie pojemników do gromadzenia odpadów.
 

§ 10. 1. Pojemniki do zbierania odpadów powinny być usytuowane na terenie nieruchomości, na
której odpady powstają i  być rozmieszczone w taki sposób, aby nie utrudniały dostępu do nich
odbierającemu odpady.
2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przygotowania miejsca ustawienia pojemników,
które  powinno  znajdować  się  na  wyrównanej,  utwardzonej  powierzchni,  zabezpieczonej  przed
zbieraniem się na niej wody i błota oraz przed dostępem dzikich zwierząt.
3.  Pojemniki  na  odpady zmieszane  lub  segregowane stojące  poza  pergolą  należy zabezpieczyć
przed niekontrolowanym przesuwaniem się  np.  pod wpływem wiatru  oraz do zagwarantowania
bezkolizyjnego dojazdu do pojemników, jak również możliwości przemieszczania pojemników na
odpady z punktu ich zbierania do miejsca zatrzymania pojazdu, służącego do odbioru odpadów.
4. Pojemniki należy utrzymywać we właściwym stanie sanitarnym, technicznym i porządkowym
poprzez  ich  bieżące  czyszczenie,  dezynsekcje  i  dezynfekcje.  Czyszczenie,  dezynsekcja  i
dezynfekcja powinny być wykonywane przynajmniej raz na 6 miesięcy. 
5.  W przypadku  zniszczenia  lub  uszkodzenia  pojemnika  na  odpady osoba,  która  dopuściła  się
zniszczenia lub uszkodzenia tego pojemnika zobowiązana będzie do jego naprawy lub odtworzenia
własnym staraniem i na własny koszt. 
6.  W uzasadnionych  przypadkach  dopuszcza  się  organizowanie  wspólnych  miejsc  gromadzenia
odpadów  komunalnych  dla  określonej  liczby  nieruchomości,  w  szczególności  gdy  do  danych



nieruchomości jest utrudniony dojazd lub na danych nieruchomościach występuje nieregularność
wytwarzania odpadów.

 
§ 11. 1. Tereny przeznaczone do użytku publicznego, w szczególności takie jak drogi publiczne
(chodniki),  przystanki  komunikacyjne,  parki,  place  zabaw  powinny być  wyposażone  przez  ich
właścicieli w kosze uliczne o pojemności do 50 litrów.
2. Odległość pomiędzy koszami rozstawionymi przy drogach publicznych, chodnikach i w parkach
powinna być dostosowana do natężania ruchu pieszego.
3.  Na  przystankach  komunikacji  kosze należy lokalizować  pod  wiatą,  a  jeśli  jej  nie  ma -  to  
w sąsiedztwie oznaczenia przystanku.
4.  Właściciele  nieruchomości  (terenów  publicznych)  zobowiązani  są  do  systematycznego
opróżniania  koszy  ulicznych,  nie  dopuszczając  do  ich  przepełnienia,  oraz  do  utrzymania  ich  
w należytym stanie sanitarnym porządkowym i technicznym.

DZIAŁ IV.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
 

§ 12. 1. Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości następuje od poniedziałku do soboty z
wyłączeniem  dni  wolnych  od  pracy,  w  godzinach  od  7:00  do  20:00,  przy  uwzględnieniu
następującej częstotliwości:  
a.  odpady zmieszane  (niesegregowane)  odbierane  są  nie  rzadziej  niż  raz  na  cztery  tygodnie   
w sezonie zimowym, a w okresie letnim nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie,
b.  odpady  selektywnie  zebrane:  tworzywa  sztuczne,  metale  i  opakowania  wielomateriałowe
odbierane są nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie, natomiast szkło nie rzadziej niż raz na kwartał,
c. popioły z budynków ogrzewanych paliwem stałym odbierane są w sezonie zimowych nie rzadziej
niż  raz  na  cztery tygodnie,  w  pozostałym  okresie  do  PSZOK-u  lub  do  pojemnika  na  odpady
zmieszane,
d. odpady ulegające biodegradacji, w tym zielone odbierane są w sezonie letnim nie rzadziej niż raz
na dwa tygodnie, w pozostałym okresie do PSZOK-u lub do pojemnika na odpady zmieszane.
2.  Poza  sezonem  letnim,  dopuszcza  się  na  nieruchomościach  świadczących  usługi  związane  
z obsługą ruchu turystycznego, do zmniejszenia częstotliwości odbierania odpadów komunalnych
zmieszanych i selektywnie zebranych. Właściciel nieruchomości określi w deklaracji o wysokości
opłaty oczekiwaną częstotliwość odbioru odpadów komunalnych poza sezonem.

 
§ 13. 1. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe
oczyszczalnie ścieków zobowiązani są do wywozu nieczystości ciekłych i osadów.
2. Właściciele  nieruchomości  wyposażonych w zbiorniki  bezodpływowe zobowiązani  są do ich
opróżniania, przy czym nieczystości ciekłe muszą być usuwane z częstotliwością adekwatną do
zużycia  wody  tj.  wg  wskazań  wodomierza  -  dla  celów  bytowo-gospodarczych  i  pojemności
zbiornika, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy. 
3.  Częstotliwość  opróżniania  z  osadów  ściekowych  zbiorników  oczyszczalni  przydomowych
powinna odbywać się nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy, chyba że instrukcja eksploatacji
oczyszczalni przewiduje termin dłuższy niż 6-miesięczny. 
§ 14. 1. W celu ułatwienia odbioru odpadów komunalnych właściciele nieruchomości umieszczają
pojemniki i worki wypełnione odpadami:
1)  w  przypadku  zabudowy  wielorodzinnej,  budynkach  usługowych,  produkcyjnych,  obiektach
użyteczności publicznej oraz podobnych obiektach - w wyznaczonych miejscach umożliwiających
ich odbiór;
2) w przypadku zabudowy jednorodzinnej, zabudowy rozproszonej (wybudowania) oraz zabudowy
letniskowej – przy drodze dojazdowej do nieruchomości.



2. Udostępnienie pojemników i worków powinno nastąpić przed godziną 7.00 rano.
 

§ 15. 1.  Właściciele  nieruchomości,  na  których  zamieszkują  mieszkańcy  są  zobowiązani  do
zapewnienia selektywnego zbierania odpadów nietypowych w następujący sposób:
1) odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone należy kompostować w kompostownikach
przydomowych lub z chwilą zaistnienia potrzeby pozbycia się  dostarczać do PSZOK w sezonie
zimowym;
2) przeterminowane leki z chwilą zaistnienia potrzeby pozbycia się należy dostarczać do gminnego
PSZOK  lub  do  wskazanych  aptek,  przy  czym  papierowe  opakowania  oraz  papierowe  ulotki
informacyjne należy dołączyć do papieru;
3) chemikalia z chwilą zaistnienia potrzeby pozbycia się należy dostarczać do PSZOK;
4)  zużyte  baterie  należy  umieszczać  w  pojemnikach  na  baterie  w  sklepach,  placówkach
oświatowych lub z chwilą zaistnienia potrzeby pozbycia się  dostarczać do PSZOK;
5) akumulatory należy umieszczać w pojemnikach przy stacjach obsługi samochodów lub z chwilą
zaistnienia potrzeby pozbycia się dostarczać do PSZOK;
6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy zostawiać w placówkach handlowych (dotyczy
sytuacji zakupu nowego sprzętu i pozostawienia starego) lub z chwilą zaistnienia potrzeby pozbycia
się dostarczać do PSZOK;
7) meble i inne odpady wielkogabarytowe (tj. odpady, które ze względu na swoje rozmiary i masę,
nie  mogą  być  umieszczone  w  typowych  pojemnikach  przeznaczonych  do  zbierania  odpadów
komunalnych,  np. stolarka budowlana,  meble,  armatura sanitarna,  opakowania i  inne materiały  
o dużych rozmiarach) należy z chwilą zaistnienia potrzeby pozbycia się dostarczać do PSZOK;
8)  zużyte  opony  należy  pozostawiać  w  punktach/placówkach  wymiany  opon  lub  z  chwilą
zaistnienia  potrzeby  pozbycia  się  dostarczać  do  PSZOK  w  ilości  do  4  sztuk/gospodarstwo
domowe/rok kalendarzowy;
9) odpady budowlano – rozbiórkowe z chwilą zaistnienia potrzeby pozbycia  się  z  gospodarstw
domowych  należy  dostarczać  w  ilości  do  0,6  m3/gospodarstwo  domowe/rok  kalendarzowy do
PSZOK, przy czym wymaga się odrębnego wydzielenia gruzu budowlanego, tworzyw sztucznych,
styropianu i odpadów niebezpiecznych.
10) popiół z budynków ogrzewanych paliwem stałym - z chwilą zaistnienia potrzeby pozbycia
się w sezonie letnim dostarczać do PSZOK lub wrzucić do odpadów zmieszanych.
§ 16. 1. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a na terenie, których,
w  wyniku  pielęgnacji  zieleni,  powstają  odpady  zielone,  zobowiązani  są  do  ich  selektywnego
zbierania i kompostowania lub do przekazywania do PSZOK, na warunkach określonych przez ten
punkt.
2.  Właściciele  nieruchomości,  na  których  nie  zamieszkują  mieszkańcy,  a  na  terenie,  których,
powstają odpady wielkogabarytowe, budowlano rozbiórkowe, zobowiązani są do ich selektywnego
zbierania i przekazywania do PSZOK, na warunkach i zasadach określonych przez PSZOK. 
§ 17. 1.  Zabrania  się  umieszczania  w  pojemnikach  na  odpady  komunalne  zmieszane  lub  w
pojemnikach i workach do selektywnego zbierania, odpadów niezgodnych z ich przeznaczeniem.
2. Zabrania się umieszczania śniegu i lodu w pojemnikach na odpady komunalne zmieszane lub
pojemnikach i workach do selektywnego zbierania odpadów.
3. Zabrania się umieszczania w pojemnikach z tworzywa sztucznego gorącego popiołu.
4.  Zabrania  się  wrzucania  odpadów  komunalnych  pochodzących  z  gospodarstw  domowych,
sklepów, punktów gastronomicznych,  usługowych i  innych nieruchomości,  na  których  powstają
odpady, do koszy ulicznych oraz do pojemników innych właścicieli nieruchomości.
5.  Zabrania  się  spalania  odpadów  komunalnych  na  powierzchni  ziemi  oraz  w  instalacjach
grzewczych budynków.
6. Zabrania się także:
1) zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt;



2) wywożenia i wysypywania odpadów stałych w miejscach do tego niewyznaczonych;
3) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi;
4)  zabrania  się  odprowadzania  płynnych  odchodów zwierzęcych  oraz  odsiąków z  obornika  do
zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe;
5) indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości;
6) wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów, nieczystości ciekłych
i wód opadowych spływających z powierzchni dachów, podjazdów, itp.;
7) zajmowania pasa drogowego (chodniki, pobocza, jezdnie, rowy przydrożne) celem składowania
odpadów lub materiałów budowlanych.

DZIAŁ V.
Wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami.

 
§ 18. 1. Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami Województwa Pomorskiego WPGO 2018 dla
gminy  Liniewo  został  wyznaczony  region  z  Regionalną  Instalacją  Przetwarzania  Odpadów
Komunalnych w Starym Lesie (RIPOK).
2. Określa się następujące wymagania ograniczające ilość wytwarzanych odpadów, zmniejszające
ich objętość oraz racjonalizujące proces segregacji:
1) przed umieszczeniem odpadu w pojemniku/worku na odpady surowcowe - należy opróżniać
opakowania z ich zawartości (produktu);
2) przed umieszczeniem odpadów w pojemniku/worku na odpady surowcowe - należy redukować
ich  objętość  poprzez  zgniatanie  plastikowych  butelek,  opakowań  wielomateriałowych  oraz
tekturowych;
3)  odpady  budowlano-rozbiórkowe  i  remontowe,  które  powstają  podczas  remontów,  budów  
i rozbiórek, stanowiące odpady komunalne – przed umieszczeniem ich w pojemniku/worku winny
być wstępnie posortowane według możliwych do wydzielenia grup, np. gruz budowlany, odpady
materiałów izolacyjnych, drewno, szkło, tworzywa sztuczne, itp.

 
§ 19. 1.Gospodarowanie odpadami komunalnymi winno przyczyniać się do dojścia do systemu
gospodarki odpadami zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju, w którym w pełni realizowane
są zasady gospodarki odpadami,  a w szczególności zasada postępowania z odpadami zgodnie z
hierarchią  sposobów  postępowania  z  odpadami,  czyli  po  pierwsze  zapobieganie  powstaniu
odpadów,  a  następnie  kolejno  przygotowanie  do  ponownego  użycia,  recykling,  inne  metody
odzysku  (czyli  wykorzystanie  odpadów),  unieszkodliwianie,  przy  czym  najmniej  pożądanym
sposobem zagospodarowania jest składowanie.

DZIAŁ VI.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe.

 
§ 20. 1.  Utrzymujący zwierzęta  domowe są  zobowiązani  do  zachowania  środków ostrożności
zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia starań, by zwierzęta
te były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia.
2. Utrzymujący psy i inne zwierzęta domowe są zobowiązani do sprawowania właściwej opieki nad
tymi  zwierzętami,  a  w  szczególności  niepozostawiania  ich  bez  dozoru,  jeżeli  zwierzę  nie  jest
należycie uwiązane lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym, bądź na terenie ogrodzonym
w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się z niego.
3. Utrzymujący  gady,  płazy,  ptaki  i  owady  w  lokalach  mieszkalnych  lub  użytkowych  
są zobowiązani zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia.
4. Właściciel  nieruchomości  utrzymujący  zwierzę  domowe,  przebywające  na  niej  swobodnie,
zobowiązany jest  do zabezpieczenia tej nieruchomości  w sposób uniemożliwiający samodzielne
wydostanie się zwierzęcia poza jej obszar, a w przypadku utrzymania psa, zobowiązany jest także
do umieszczenia przy wejściu na nieruchomość tabliczki informującej o obecności psa.



 
§ 21. 1.  Prowadzenie  psów  agresywnych  -  w  tym  wszystkich  psów  ras  wymienionych  
w rozporządzeniu  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  28  kwietnia  2003  r.  
w sprawie  wykazu  ras  psów uznawanych  za  agresywne (Dz.  U.z  2003 Nr  77,  poz.  687)  oraz
mieszańców  
z tymi rasami - wyłącznie na uwięzi oraz w założonych kagańcach.
2. Zwolnienie psa rasy innej niż uznanej za agresywną ze smyczy dozwolone jest tylko w miejscach
mało uczęszczanych i pod warunkiem, że pies ma kaganiec, a właściciel (opiekun) ma możliwość
sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.

 
§ 22. 1.  Do  obowiązków  utrzymujących  zwierzęta  domowe  należy  sprzątanie  i  usuwanie
odchodów pozostawionych przez te zwierzęta na chodnikach, w alejkach spacerowych a także  
w innych miejscach publicznych.

 
§ 23. 1.  Przy  przewozie  i  przenoszeniu  zwierząt  domowych  utrzymujący  je  zobowiązani  są
stosować środki ochrony niezbędne dla bezpieczeństwa innych osób i zwierząt oraz dla utrzymania
czystości w miejscach przeznaczonych do wspólnego lub publicznego użytku.
2. Zabrania się wprowadzania zwierząt na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci.

DZIAŁ VII.
Wymagania  dotyczące  utrzymywania  zwierząt  gospodarskich  na  terenach  wyłączonych  
z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub 
w poszczególnych nieruchomościach

 
§ 24. 1. Zabrania się utrzymywania i hodowli zwierząt gospodarskich:
1) wewnątrz mieszkań;
2) w pomieszczeniach niezaprojektowanych i nieprzeznaczonych do tego celu, jak: strychy, piwnice
domów mieszkalnych, garaże wbudowane w domy mieszkalne, balkony, werandy itp.;
3) na parcelach obiektów uznanych przez właściwe organy za obiekty o charakterze zabytkowym
lub reprezentacyjnym;
4) na terenach ujęć wodnych oraz w strefach ochronnych wokół tych ujęć, określonych odrębnymi
przepisami prawa wodnego;
5) na terenach rekreacyjnych.
 
§ 25. 1.  Na  terenach  zabudowy mieszkaniowej  jednorodzinnej,  nie  stanowiącej  gospodarstwa
rolnego, o ile chów miałby odbywać się w budynkach usytuowanych bliżej niż 100 m od budynków
z pomieszczeniami mieszkalnymi dopuszcza się utrzymywanie i hodowlę zwierząt gospodarskich w
obrębie  nieruchomości,  wyposażonej  w  odpowiednie  pomieszczenia  inwentarskie,  w  ilości  nie
powodującej negatywnego oddziaływania na nieruchomości sąsiednie, w sposób nie zakłócający
korzystania z nieruchomości sąsiednich.
2. Utrzymywanie i hodowla zwierząt powinna być usytuowana i prowadzona w taki sposób, aby nie
pogarszała  warunków  zdrowotnych,  sanitarnych  i  porządkowych  otoczenia,  nie  powodowała
uciążliwych zanieczyszczeń powietrza (odorów), gleby i wody oraz innych uciążliwości dla ludzi
przebywających  w  obiektach  przeznaczonych  na  stały  pobyt  ludzi  lub  w  ich  bezpośredniej
bliskości.
3.  Warunki  techniczne,  jakim  powinny  odpowiadać  obiekty  inwentarskie  przeznaczone  do
utrzymywania i hodowli zwierząt gospodarskich, określają odrębne przepisy budowlane. Wybiegi
dla  zwierząt  gospodarskich  winny  być  ogrodzone  siatką  drucianą  lub  innym  odpowiednim
ogrodzeniem, w sposób uniemożliwiający przedostanie się zwierząt poza obręb wybiegu.
4. Od budynków mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej obiekty inwentarskie powinny
być odizolowane pasem strefy ochronnej.
5.  Pomieszczenie  dla  zwierząt  gospodarskich,  teren  ich  utrzymania  i  hodowli  oraz  otoczenie



obiektów  inwentarskich  winny  być  utrzymane  w  należytej  czystości  oraz  odkażane  zgodnie  
z  wymaganiami  przewidzianymi  w  przepisach  sanitarnych.  W  przypadku  gdy  z  pomieszczeń
gospodarczych  gnojówka  nie  może  być  usuwana  przy  wykorzystaniu  odpowiednich  urządzeń
kanalizacyjnych,  winna  być  ona  odprowadzana  krytymi  rowkami  ściekowymi  do  studzienek  
i dołów kloacznych, urządzonych w ten sposób, aby odprowadzona i gromadzona gnojówka nie
zanieczyszczała wód gruntowych i gleby.
6.  Odchody zwierząt,  obornik,  odpady i  inne  nieczystości  pochodzące z  utrzymania i  hodowli,
gromadzone  poza  pomieszczeniami  dla  zwierząt,  winny  być  magazynowane  w  miejscach  
o  utwardzonym  i  nieprzepuszczalnym  podłożu,  oddalonych  co  najmniej  30  m  od  miejsc
publicznych oraz budynków lub innych obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi.
7.  Właściciele  lub opiekunowie zwierząt są  obowiązani do usuwania pozostawionych przez nie
odchodów, karmy, ściółki oraz innych nieczystości pochodzących z utrzymania i hodowli zwierząt.
Obowiązek  ten  dotyczy  również  wszystkich  miejsc  użyteczności  publicznej  (ulice,  chodniki,
trawniki itp.) zanieczyszczonych podczas przepędzania zwierząt gospodarskich.
8. Odpady stanowiące odchody zwierzęce w postaci gnojówki lub gnojowicy należy usuwać na
tereny wykorzystywane pod produkcję rolniczą w terminie od 1 marca do 30 listopada, według
potrzeb, nie doprowadzając do przepełnienia zbiornika.
9.  Odchody zwierzęce  usunięte  na grunty rolnicze należy przykryć  lub wymieszać  z  glebą  nie
później niż następnego dnia po ich usunięciu.

Dział VIII.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.

 
§ 26. 1. Przeprowadza się deratyzację nieruchomości oraz pomieszczeń, w szczególności takich,
jak:  węzły  ciepłownicze  przyłącza  kanalizacyjne,  sieć  kanalizacji  sanitarnej,  korytarze,
pomieszczenia  piwniczne,  zsypy  i  komory  zsypowe,  wiaty  śmietnikowe,  pomieszczenia
produkcyjne i magazyny.
2. Deratyzacja jest przeprowadzana dwukrotnie w ciągu roku: w pierwszym terminie w miesiącach
marzec-kwiecień,  w  drugim  terminie  w  miesiącach  listopad-grudzień  oraz  każdorazowo  
w przypadku wystąpienia gryzoni na terenie nieruchomości. Dokładny termin deratyzacji zostanie
podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Dział IX.
Postanowienia końcowe

§ 27. 1 .Zmiana Regulaminu następuje w trybie przewidzianym dla jego uchwalania.
§ 28. 1. Traci moc Uchwała Nr XXV/155/2012 Rady Gminy Liniewo z dnia z dnia 20 grudnia
2012r. 
§ 29. 1.  Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w  Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r.

                                                                                           Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                   Wiesław Szarmach



Uzasadnienie
Gmina Liniewo w związku z  wystąpieniem ze  Związku Gmin Wierzyca  zobowiązana jest  ustawą

z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach opublikowana w Dz.U. z 2016 r.
poz. 250 spowodowała konieczność ustalenia nowego systemu gospodarki odpadami na terenie gminy
Liniewo.
 „Regulamin  utrzymania  czystości  i porządku  na  terenie  gminy  Liniewo”  został  pozytywnie
zaopiniowany  przez  Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w Kościerzynie.  W związku
z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

 


