UCHWAŁA NR XLVI/270/2006
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 27 kwietnia 2006r.

w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bartoszyce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 6 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002 nr 23 poz. 220, Dz.U. z 2002 nr
62 poz. 558, Dz.U. z 2002 nr 113 poz. 984, Dz.U. z 2002 nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003 nr 80 poz.
717, Dz.U. z 2003 nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2002 nr 153 poz. 1271, Dz.U. z 2004 nr 116 poz. 1203,
Dz.U. z 2005 nr 172 poz. 1441, Dz.U. z 2006 nr 17 poz. 128) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2005 nr 236, poz. 2008), w
związku z art. 10 ustawy z 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych
innych ustaw (Dz.U. z 2005 nr 175, poz. 1458), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora
Sanitarnego, Rada Miasta Bartoszyce uchwala „Regulamin” utrzymania czystości i porządku na
terenie Miasta Bartoszyce, zwany dalej regulaminem, w następującej treści:

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§1
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bartoszyce, zwany dalej Regulaminem,
określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bartoszyce:
1) wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości;
2) rodzaje i minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych;
3) częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do uŜytku publicznego;
4) maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych
do składowania na składowiskach odpadów;
5) inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami;
6) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe;
7) wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej;
8) wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.

§2
Regulamin obowiązuje:
właścicieli nieruchomości;
wykonawców robót budowlanych;
uŜytkujących tereny słuŜące komunikacji publicznej;
wszystkich korzystających z terenów będących własnością miasta.

§3
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (dalej: KPGO) – naleŜy przez to rozumieć uchwalony przez
Radę Ministrów KPGO opracowany przez ministra środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym
do spraw gospodarki wodnej zgodnie z treścią art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628, ze zm.) i ogłoszony w Monitorze Polskim z 28 lutego 2003 r.(M.P Nr
11, poz. 159);
2) Gminnym Planie Gospodarki Odpadami (dalej: GPGO) – naleŜy przez to rozumieć Gminny Plan
Gospodarki Odpadami wprowadzony uchwałą Nr 126/XXIII/2004 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 28
lipca 2004r. w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki odpadami dla Miasta Bartoszyce na lata 20042007 z perspektywą na lata 2008-2011”;
3) właścicielach nieruchomości – naleŜy przez to rozumieć
współwłaścicieli, uŜytkowników
wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub
uŜytkowaniu, a takŜe inne podmioty władające nieruchomościami ( jeŜeli nieruchomość jest
zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki
właściciela nieruchomości obciąŜają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 z
późn. zm.) lub właścicieli lokali, jeŜeli zarząd nie został wybrany);
4) podmiotach uprawnionych - naleŜy przez to rozumieć przedsiębiorstwa będące gminnymi
jednostkami organizacyjnymi lub podmiotami posiadającymi wydane przez burmistrza waŜne
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie:
- odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
- opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
- ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
- prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a takŜe grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i
ich części;
5) nieczystościach ciekłych - naleŜy przez to rozumieć ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach
bezodpływowych;
6) odpadach budowlanych – naleŜy przez to rozumieć frakcję odpadów pochodzących z remontów i
budów;
7) odpadach komunalnych – naleŜy przez to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach
domowych, a takŜe odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzących od innych
wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów
powstających w gospodarstwach domowych;
8) odpadach niebezpiecznych – naleŜy przez to rozumieć baterie, akumulatory, świetlówki, resztki
farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych,
benzyn, leków, opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach, opakowania po aerozolach,
zuŜyte opatrunki;
9) odpadach opakowaniowych – naleŜy przez to rozumieć opakowania z papieru i tektury, opakowania
wielomateriałowe, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze szkła, opakowania z blachy
stalowej i opakowania z aluminium;
10) odpadach ulegających biodegradacji – naleŜy przez to rozumieć odpady kuchenne, odpady
zielone, papier i makulaturę nieopakowaniową, opakowania z papieru i tektury, tekstylia oraz część z
drewna, odpadów wielkogabarytowych i budowlanych;
11) odpadach wielkogabarytowych – naleŜy przez to rozumieć jeden ze strumieni odpadów
komunalnych, charakteryzujące się tym, Ŝe jego składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę, nie
mogą być umieszczone w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych;

12) odpadach zielonych – naleŜy przez to rozumieć frakcję odpadów ulegających biodegradacji,
powstających w wyniku pielęgnacji i uprawy ogrodów i terenów zielonych;
13) stacjach zlewnych – naleŜy przez to rozumieć instalacje i urządzenia zlokalizowane przy
kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków słuŜące do przyjmowania
nieczystości ciekłych dowoŜonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia;
14) zbiornikach bezodpływowych – naleŜy przez to rozumieć instalacje i urządzenia przeznaczone do
gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstania;
15) zwierzętach bezdomnych - naleŜy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które
uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma moŜliwości ustalenia ich
właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały;
16) zwierzętach domowych - naleŜy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z
człowiekiem
w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze
jego towarzysza;
17) zwierzętach gospodarskich – naleŜy przez to rozumieć koniowate – (zwierzęta gatunków: koń lub
osioł), bydło – (zwierzęta gatunków: bydło domowe oraz bawoły), jeleniowate – (zwierzęta gatunków:
jeleń lub daniel utrzymywane w warunkach fermowych, w celu pozyskania mięsa i skór), drób, świnie
owce, kozy, pszczoły, zwierzęta futerkowe;
18) drób - naleŜy przez to rozumieć kury, kaczki, gęsi, indyki, przepiórki, perlice, strusie oraz inne
bezgrzebieniowce, gołębie, baŜanty i kuropatwy, utrzymywane w celach rozpłodowych, produkcji
mięsa lub jaj spoŜywczych lub odtworzenia zasobów ptactwa łownego.

ROZDZIAŁ II
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.

§4
Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku oraz naleŜytego stanu
sanitarnego, poprzez:
1) wyposaŜenie nieruchomość w dostateczną ilość pojemników, kontenerów, worków słuŜących do
gromadzenia odpadów;
2) utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym urządzeń i
pomieszczeń słuŜących do zbierania odpadów;
3) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci
jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, a fakt ten ma swoje odzwierciedlenie w studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego, o ile taki został opracowany oraz w wieloletnim planie rozwoju i
modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, wyposaŜenie nieruchomości w
zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych,
spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych;
4) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości udostępnionych do
uŜytku publicznego oraz z chodników przylegających bezpośrednio do nieruchomości, usuwanie błota,
śniegu i lodu powinno odbywać się niezwłocznie, natomiast innych zanieczyszczeń w miarę potrzeby;
5) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów
budowlanych, powstałych w wyniku remontu i modernizacji lokali i budynków.

§5
Na terenie miasta, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się:
1) spalania odpadów komunalnych na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków,
w szczególności odpadów niebezpiecznych , z tworzyw sztucznych, gumy, tekstyliów, zaoliwionych
szmat, mebli itp.;
2) gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu,
szlamów, substancji toksycznych, Ŝrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zuŜytych olejów,
resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych, odpadów z działalności
gospodarczej;
3) indywidualnego wywoŜenia i wysypywania odpadów stałych;
4) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi;
5) indywidualnego opróŜniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości;
6) wyprowadzania psów i kotów na tereny przeznaczone dla zabaw dzieci i uprawiania sportu;
7) zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt;
8) odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z obornika do zbiorników
bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe;
9) do usuwania śniegu i lodu stosowania środków chemicznych szkodliwych dla środowiska.

ROZDZIAŁ III
Mycie i naprawa pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi.

§6
Mycie i naprawa pojazdów samochodowych na terenach publicznych, jest dozwolona wyłącznie w
miejscach do tego wyznaczonych. Zabrania się mycia pojazdów w wodach powierzchniowych oraz
nad brzegami tych wód.
§7
Zezwala się na mycie pojazdów samochodowych na terenie nieruchomości nie słuŜących do uŜytku
publicznego, pod warunkiem odprowadzania powstałych ścieków do kanalizacji lub zbiorników
bezodpływowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odprowadzanie ścieków bezpośrednio do
gleby lub wód powierzchniowych jest zabronione.
§8
Naprawa pojazdów samochodowych związana z bieŜącą eksploatacją na trenie nieruchomości jest
dozwolona, pod warunkiem, Ŝe nie spowoduje zanieczyszczenia wód lub gleby oraz nie będzie
uciąŜliwa dla sąsiadów. Powstałe odpady powinny być gromadzone i usuwane zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Zabrania się prowadzenia napraw lakierniczych w miejscach do tego celu
nie przeznaczonych.

ROZDZIAŁ IV
Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych.

§9
1. Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie miasta to:
1) kosze uliczne o pojemności od 30 l do 50 l;
2) pojemniki na odpady o pojemności od 110 l do 1100 l;
3) worki;
4) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań o poj. od 800 l do 1500 l;
5) kontenery przeznaczone na odpady budowlane;
6) kontenery przeznaczone na odpady organiczne i zielone;
7) odpady komunalne, które nie są zbierane w sposób selektywny, naleŜy gromadzić w pojemnikach
lub kontenerach o minimalnej pojemności, uwzględniając wskaźnik określony w GPGO.
2. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, naleŜy gromadzić:
1) odpady komunalne opakowaniowe gromadzone są w pojemnikach;
2) odpady wielkogabarytowe gromadzone są w wyznaczonym miejscu na terenie nieruchomości w
sposób nie utrudniający korzystania z niej i odbierane przez podmiot uprawniony wg harmonogramu
odbioru odpadów lub na zgłoszenie,
- zabrania się umieszczania odpadów wielkogabarytowych w pojemnikach przeznaczonych do
zbierania odpadów komunalnych;
3) odpady budowlane gromadzone są w kontenerach i w nich odbierane;
4) odpady zielone gromadzone są w kontenerach i w nich odbierane;
5) odpady niebezpieczne, postępowanie zgodnie z przyjętym GPGO;
6) odpady medyczne i weterynaryjne, powstające w związku z prowadzoną na terenie danej
nieruchomości działalnością w zakresie usług medycznych lub weterynaryjnych, nie mogą być
gromadzone w pojemnikach słuŜących do gromadzenia odpadów komunalnych. Szczegółowe zasady
postępowania z tymi odpadami określają przepisy odrębne.
3. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku przez dostosowanie wielkości
zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale lub czasowo przebywających na jej terenie, w taki
sposób by opróŜnianie było konieczne nie częściej niŜ raz w tygodniu bez dopuszczenia do
przepełnienia. Przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi zostać dostosowana do ilości
mieszkańców w sposób zapewniający uzyskanie stopnia ich oczyszczania określonego w przepisach
odrębnych. Określając wielkość i przepustowość tych urządzeń naleŜy przyjąć wskaźnik wytwarzania
ścieków określony w GPGO.
§10
Organizatorzy imprez plenerowych lub zgromadzeń o charakterze publicznym są zobowiązani do:
1) wyposaŜenia miejsca, na którym ona się odbywa w pojemniki na odpady lub kosze uliczne;
2) zapewnienia uczestnikom tych imprez dostępu do szaletów;
3) zawarcia umowy z podmiotami mającymi stosowne zezwolenia na świadczenia w/w usług.
§11
1. Na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi odpadami naleŜy
ustawiać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego bez
konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej moŜliwości nie ma, naleŜy
wystawiać je w dniu odbioru, w wyznaczonym miejscu nie utrudniającym korzystania z nieruchomości
celem odebrania przez podmiot uprawniony. Dopuszcza się takŜe wjazd na teren nieruchomości
pojazdów podmiotu uprawnionego i odbiór odpadów zgromadzonych w pojemnikach.
2. Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być
zlokalizowane w sposób umoŜliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego podmiotu
uprawnionego w celu ich opróŜnienia.

3. Właściciel nieruchomości utrzymuje pojemniki na odpady w stanie czystym, dobrym technicznie
oraz ma obowiązek okresowego ich dezynfekowania ( minimum 2 razu do roku).
4. Wyselekcjonowane odpady wielkogabarytowe muszą być wystawione w terminie przewidzianym
harmonogramem lub na zgłoszenie, w wyznaczonym miejscu nie utrudniającym korzystania z
nieruchomości.
5. Odpady niebezpieczne odbiór zgodnie z załoŜeniami GPGO.
6. Wyselekcjonowane odpady budowlane muszą być złoŜone w kontenery, w miejscu umoŜliwiającym
dojazd pojazdu podmiotu uprawnionego, na miejscu nie utrudniającym korzystania z nieruchomości.
Odbiór odpadów odbywa się na zgłoszenie.
7. Wyselekcjonowane odpady organiczne i zielone gromadzone będą w kontenerach ustawionych w
miejscu umoŜliwiającym dojazd pojazdu podmiotu uprawnionego i nie utrudniającym korzystania
z nieruchomości. Odbiór odpadów odbywa się na zgłoszenie.

ROZDZIAŁ V
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do uŜytku publicznego.

§12
1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym na
odbiór odpadów komunalnych.
2. Właściciele nieruchomości są zobowiązani, w celu umoŜliwienia przygotowania treści umowy, do
podania upowaŜnionemu przedstawicielowi podmiotu uprawnionego informacji umoŜliwiającej
obliczenie zapotrzebowania na pojemniki (§ 9 pkt. 7).
3. Właściciele nieruchomości prowadzący działalność gospodarczą są zobowiązani, w celu
przygotowania umowy, do podania upowaŜnionemu przedstawicielowi podmiotu uprawnionego
informacji umoŜliwiającej obliczenie zapotrzebowania na pojemniki (§ 9 pkt. 7).
4. Właściciele nieruchomości, które nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej, są zobowiązani do
niezwłocznego podpisania z podmiotem uprawnionym umowy na opróŜnianie zbiornika
bezodpływowego lub opróŜnianie osadnika oczyszczalni przydomowej.
5. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do udokumentowania w formie umowy korzystania z
usług podmiotu uprawnionego w zakresie odbioru odpadów komunalnych lub opróŜniania zbiorników
bezodpływowych. Dowody uiszczania opłat za odbiór odpadów i opróŜnianie zbiorników
bezodpływowych, właściciel nieruchomości jest obowiązany przechowywać przez okres 2 /dwóch/ lat.
§13
Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości ustala się w:
zabudowie jednorodzinnej co najmniej raz na 2 tygodnie;
zabudowie wielorodzinnej, co najmniej 1 w tygodniu;
3) opróŜniania koszy ulicznych, co najmniej 2 razy w tygodniu, niezaleŜnie od częstotliwości
opróŜniania zarządzający obszarem mają obowiązek nie dopuścić do przepełnienia koszy ulicznych i
wysypywania odpadów na ziemię;
4) właściciele nieruchomości wyposaŜonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani do
systematycznego opróŜniania zbiorników z niedopuszczeniem do przepełnienia i wylewania się
nieczystości płynnych na powierzchnię terenu lub do gruntu. W przypadku wcześniejszego zapełnienia
zbiornika, zgłoszenie tego faktu przedsiębiorcy uprawnionemu, z którym posiada umowę na
opróŜnianie zbiorników. Przyjmuje się, Ŝe pojemność zbiorników powinna wystarczyć na opróŜnianie
ich nie częściej niŜ raz w tygodniu. W przypadku stwierdzenia nieszczelności zbiornika

bezodpływowego, właściciel nieruchomości jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia
nieszczelności oraz powiadomienia o tym gminy;
5) właściciele punktów handlowych i usługowych zlokalizowanych poza budynkami są zobowiązani
usuwać odpady codziennie;
6) organizatorzy imprez masowych zobowiązani są usuwać odpady komunalne niezwłocznie po
zakończeniu imprezy.
§14
1. OpróŜnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie
zamówienia właściciela nieruchomości, złoŜonego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał
umowę.
2. Częstotliwość opróŜniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z
ich instrukcji eksploatacji.
3. Pracownicy podmiotu uprawnionego są zobowiązani do natychmiastowego usunięcia
zanieczyszczeń powstałych w wyniku załadunku i transportu odpadów oraz nieczystości płynnych.
4. Podmiot uprawniony ma obowiązek tak zorganizować odbiór i transport odpadów oraz opróŜnianie
zbiorników bezodpływowych, aby nie zagraŜały one bezpieczeństwu ruchu drogowego i odbywały się
według tras i w terminach wyznaczonych harmonogramem.

ROZDZIAŁ VI
Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do
składowania na składowiskach odpadów oraz ilości odpadów wyselekcjonowanych, do których
osiągnięcia zobowiązane są podmioty uprawnione.

§ 15
1. System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:
1) do 31 grudnia 2010 roku do nie więcej niŜ 75% wagowo całkowitej masy odpadów ulegających
biodegradacji:
2) do 31 grudnia 2013 roku do nie więcej niŜ 50%,
3) do 31 grudnia 2020 roku do nie więcej niŜ 35%, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych
w roku 1995
2. Obowiązek ten zrealizują przedsiębiorcy, którzy uzyskają zezwolenie na odbiór odpadów od
mieszkańców nieruchomości.
§16
Zgodnie z zapisami Krajowego Planu Gospodarki Odpadami i treścią niniejszego Regulaminu,
podmioty uprawnione są zobowiązane w kolejnych latach wyselekcjonować spośród odpadów
komunalnych przekazywanych przez jedną osobę i poddać odzyskowi oraz recyklingowi ilości
odpadów określone w poziomach selekcji zawartych w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami.

ROZDZIAŁ VII
Zasady rozliczania usług w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi i nieczystościami
ciekłymi oraz opłaty z tytułu świadczonych usług.
§17
Górne stawki opłat za świadczenie usług w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych reguluje odrębna uchwała.

ROZDZIAŁ VIII
Inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami.

§ 18
1. Odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości przez podmioty uprawnione podlegają
unieszkodliwianiu w instalacjach lub są przekazywane innym podmiotom do odzysku lub recyklingu
zgodnie z przyjętym GPGO:
1) odpady nie selekcjonowane wysypisko odpadów komunalnych w Wysiece;
2) odpady opakowaniowe firmy odbierające odpady;
3) odpady niebezpieczne zgodnie z przyjętym GPGO;
4) odpady wielkogabarytowe wysypisko Wysieka lub firmy odbierające odpady;
5) odpady budowlane miejsce wskazane przez miasto;
6) odpady zielone z utrzymania ogrodów kompostowane w przydomowej zabudowie jednorodzinnej,
7) odpady organiczne z hurtowni, placów targowych itp. z domieszką odpadów zielonych
kompostowanie na składowisku w Wysiece, postępowanie zgodnie z przyjętym GPGO;
8) nieczystości ciekłe odebrane ze zbiorników bezodpływowych naleŜy odtransportować do stacji
zlewnej w Bartoszycach ul. Drzewna 4.
2. Burmistrz Miasta Bartoszyce, poprzez podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania
odpadów komunalnych, które są obowiązane do selektywnego ich odbierania oraz do ograniczania
ilości odpadów ulegających biodegradacji, kierowanych do składowania, zapewnia warunki
funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, aby było
moŜliwe ograniczanie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.
3. Burmistrz Miasta Bartoszyce podaje do publicznej wiadomości wymagania, jakie muszą spełniać
przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwoleń na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości; w wymaganiach tych szczegółowo określa, w oparciu o niniejszy Regulamin, zasady
selekcji odpadów przez właścicieli, zasady ich odbioru oraz dalszego postępowania z nimi przez
przedsiębiorców.
4. Wydzielanie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych oraz osiągnięcie poziomów
odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, realizowane jest poprzez selektywne zbieranie ich
przez właścicieli nieruchomości i selektywny ich odbiór przez przedsiębiorców, a w dalszej kolejności
przez właściwe postępowanie z nimi.
§ 19
Na terenie miasta dopuszcza się :
1) kompostowanie odpadów roślinnych powstających na terenie nieruchomości we własnym zakresie i
na własne potrzeby;
2) spalanie na terenie nieruchomości poraŜonych przez choroby i szkodniki części roślin o ile nie
narusza to odrębnych przepisów. Zabrania się spalenia pozostałości roślinnych na terenie
nieruchomości w okresie od 1 maja do 30 września.

ROZDZIAŁ IX
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed
zagroŜeniem lub uciąŜliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego uŜytku.

§ 20
1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków
ostroŜności, zapewniających ochronę zdrowia i Ŝycia ludzi oraz zwierząt, a takŜe dołoŜenia starań,
aby zwierzęta te nie były uciąŜliwe dla otoczenia.
2. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki,
a w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru.
§ 21
1. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe naleŜy:
1) w odniesieniu do psów;
- zgłoszenie w Urzędzie Miasta w Wydziale Finansowym w terminie 14 dni od wejścia w posiadanie
psa, (zgłoszenie obejmuje następujące dane: imię i nazwisko właściciela, adres właściciela, numer
identyfikacyjny nadany psu),
- znaczek identyfikacyjny wydawany jest nieodpłatnie w Wydziale Finansowym,
- opłacanie podatku od posiadania psów, którego wysokość ustala corocznie rada gminy,
- wyposaŜenie psa w obroŜę, smycz i kaganiec,
- wyprowadzenie psa na smyczy w obroŜy i kagańcu, a psy rasy uznawanej za agresywną
wyprowadzane
są
z zachowaniem szczególnej ostroŜności nie stwarzając zagroŜenia dla otoczenia,
- systematyczne szczepienie przeciwko wściekliźnie, dotyczy szczepienia psów w wieku powyŜej
trzech miesięcy i okazywanie na Ŝądanie władz sanitarnych, weterynaryjnych, policyjnych, straŜy
miejskiej zaświadczenia o przeprowadzonym szczepieniu,
- uzyskanie zezwolenia burmistrza na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną.
2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych;
- stały i skuteczny dozór,
- nie wprowadzanie zwierząt do obiektów uŜyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów
przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp., postanowienie to nie dotyczy osób
niewidomych, korzystających z pomocy psów przewodników,
- nie wprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, plaŜ,
kąpielisk,
- zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach mało
uczęszczanych przez ludzi w sytuacji, gdy właściciel ma moŜliwość sprawowania kontroli nad ich
zachowaniem, zapisu nie stosuje się dla psów ras uznanych za agresywne,
- zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie nieruchomości moŜe mieć
miejsce
w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemoŜliwiający jej opuszczenie przez psa
i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeŜeniem,
- natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta
domowe
w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do uŜytku publicznego, a w szczególności na
chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.; nieczystości te, umieszczone w
szczelnych, nie ulegających szybkiemu rozkładowi torbach, mogą być deponowane w komunalnych
urządzeniach do zbierania odpadów,
- dopuszcza się przewoŜenie zwierząt domowych, w tym psów środkami komunikacji publicznej na
zasadach ustalonych przez przewoźnika pod warunkiem wyposaŜenia zwierzęcia w smycz i kaganiec.
Właściciel zobowiązany jest posiadać aktualne zaświadczenie o szczepieniu przeciwko wściekliźnie.
- psy naleŜy trzymać w klatkach lub wybiegach w odległości nie mniejszej niŜ 4m od granicy działki.
2. Hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są spełniać wymogi ustanowione dla hodujących
zwierzęta gospodarskie na obszarach wyłączonych z produkcji rolniczej.

§ 22
1. Gmina zapewnia ochronę przed bezdomnymi zwierzętami lub pozostawionymi czasowo bez opieki
poprzez interwencyjne wyłapywanie zwierząt bezdomnych oraz zapewnienie opieki i schronienia
wyłapywanym zwierzętom.
2. Zwłoki zwierząt bezdomnych lub wolno Ŝyjących winien niezwłocznie usunąć i poddać utylizacji
właściciel nieruchomości (drogi, terenu), na której zwierze się znajduje.

ROZDZIAŁ X
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z
produkcji rolniczej.

§ 23
1. W odniesieniu do zwierząt gospodarskich zabrania się:
1) chowu i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz gołębi w budynkach wielolokalowych, osiedlach
mieszkaniowych, instytucjach uŜyteczności publicznej, centrach handlowych, strefach przemysłowych;
2) w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu w szczególności dotyczy to: strychów, piwnic,
komórek, garaŜy, balkonów.
3) utrzymywania zwierząt gospodarskich na nieruchomościach połoŜonych w granicach
administracyjnych miasta w promieniu 50 m od budynków mieszkalnych wielorodzinnych, instytucji
uŜyteczności publicznej, centrów handlowych, hoteli, stref przemysłowych (odstępstwo od tych
odległości dopuszcza się za pisemną zgodą właścicieli sąsiadujących nieruchomości);
2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej wprowadza się całkowity zakaz chowu
i utrzymywania następujących gatunków zwierząt gospodarskich: konie, bydło, trzoda chlewna, owce,
kozy.
3. W zabudowie jednorodzinnej, w pomieszczeniach specjalnie do tego celu przeznaczonych:
ogrodzone wybiegi dla zwierząt uniemoŜliwiające wydostanie się zwierząt dopuszcza się chów
następujących zwierząt hodowlanych:
a) królików
b) drobiu
c) gołębi – do 20 szt. osobników dorosłych.
Warunki prowadzenia chowu:
1) przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarno –epidemiologicznych i weterynaryjnych;
2) drób i inne zwierzęta gospodarskie naleŜy trzymać w budynkach gospodarskich przeznaczonych
do hodowli zwierząt, w klatkach lub wybiegach w odległości nie mniejszej niŜ 4m od granicy działki.
3) wytwarzane podczas prowadzenia hodowli odpady i nieczystości będą gromadzone i usuwane
zgodnie
z obowiązującymi przepisami i nie będą powodować zanieczyszczenia terenu nieruchomości, jak
równieŜ wód powierzchniowych i podziemnych;
4) przetrzymywanie i prowadzenie hodowli nie będzie powodowało uciąŜliwości,
dla
współuŜytkowników oraz uŜytkowników nieruchomości sąsiednich.

ROZDZIAŁ XI
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§ 24
1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania, w miarę potrzeby deratyzacji na
terenie nieruchomości lub na zlecenie Państwowego Inspektora Sanitarnego.

2. W trakcie przeprowadzania deratyzacji obowiązuje zachowanie szczególnej ostroŜności w obrębie
miejsc wyłoŜenia środków zwalczających gryzonie.
3. Obowiązkowej deratyzacji podlegają wszystkie obiekty na terenie miasta: budynki mieszkalne,
obiekty uŜyteczności publicznej, zabudowania gospodarcze, sklepy, warsztaty, ze szczególnym
uwzględnieniem korytarzy piwnicznych, węzłów cieplnych, itp.
4. Deratyzacja powinna być poprzedzona akcją sanitarno-porządkową mająca na celu przegląd
nieruchomości pod kątem jej niedostępności dla gryzoni.
§ 25
1. Deratyzacja powinna być przeprowadzona według następujących zasad:
1) w przypadku stwierdzenia obecności gryzoni naleŜy systematycznie wykładać niewielkie porcje
trutki, aŜ do momentu, kiedy przestanie być zjadana, trutkę naleŜy wyłoŜyć zachowując szczególną
ostroŜności;
2) porcje trutki naleŜy umieścić na wodoodpornych podstawkach;
3) w miejscach wyłoŜenia trutki naleŜy umieścić informację o truciźnie i datę jej wyłoŜenia;
4) naleŜy prowadzić obserwację miejsc, w których wyłoŜono trutkę;
5) po zakończeniu akcji deratyzacji naleŜy, posprzątać padłe gryzonie zebrać pozostałą trutkę i
przekazać ją do utylizacji.
6) deratyzację w budynkach wielorodzinnych i uŜyteczności publicznej przeprowadzać powinny
wyspecjalizowane firmy.
§ 26
Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciąŜają właścicieli nieruchomości.

ROZDZIAŁ XII
Postanowienia końcowe

§ 27
Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu sprawuje Burmistrz.
§ 28
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bartoszyce.
§ 29
Traci moc uchwała Nr 195/XXXI/97 Rady Miejskiej w Bartoszycach z dnia 8 października 1997r. w
sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta
Bartoszyce.
§ 30
Uchwała wchodzi w Ŝycie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.

