
 

 

UCHWAŁA NR XXIX/243/2020 

RADY MIEJSKIEJ DĘBNA 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dębno 

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. z 2020 r. poz. 1439), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Myśliborzu, Rada Miejska Dębna uchwala, co następuje: 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, zwany dalej „Regulaminem”, określa 

szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dębno. 

Rozdział 2. 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§ 2. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

oraz terenach użytku publicznego. 

§ 3. Właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki do gromadzenia 

odpadów komunalnych oraz utrzymać je w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. 

§ 4. Na terenie Gminy Dębno odpady komunalne są zbierane i odbierane selektywnie. 

§ 5. 1. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości 

poprzez: 

1) zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz ich 

segregację, z uwzględnieniem podziału na następujące frakcje odpadów: 

a) papier i tektura, w tym opakowania z papieru lub tektury, gazety; 

b) szkło, w tym opakowania szklane po kosmetykach i produktach spożywczych; 

c) metale; 

d) tworzywa sztuczne, w tym butelki po napojach (PET), opakowania po chemii gospodarczej oraz 

kosmetykach, folia opakowaniowa; 

e) odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 

f) bioodpady; 

g) odpady niebezpieczne; 

h) przeterminowane leki i chemikalia; 
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i) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku 

przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji 

we krwi, w szczególności igieł i strzykawek; 

j) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

k) zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe; 

l) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

m) tekstylia i odzież, 

n) odpady budowlane i rozbiórkowe; 

o) zużyte opony, z wyłączeniem opon pochodzących z działalności gospodarczej oraz gospodarstw 

rolniczych; 

2) zbieranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości, 

stanowiących pozostałości po uprzednim wysegregowaniu frakcji odpadów wskazanych w pkt 1. 

2. Odpady, o których mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości ma obowiązek zbierać i gromadzić z chwilą 

ich powstania, poddając je wcześniej segregacji. 

3. Odpady, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c-e, są zbierane i odbierane łącznie. 

4. Odpady komunalne, posegregowane z uwzględnieniem frakcji określonych w ust. 1 pkt 1, należy 

umieszczać w przeznaczonych do tego pojemnikach lub workach na odpady segregowane lub przekazać 

bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). 

5. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) przyjmuje nieodpłatanie odpady 

określone w ust. 1 pkt 1 pochodzące z nieruchomości zamieszkałych. 

§ 6. 1. Właściciel nieruchomości ma obowiązek uprzątania błota, śniegu, lodu, liści i innych 

zanieczyszczeń: 

1) z części nieruchomości służącej do użytku publicznego; 

2) z chodników położonych bezpośrednio wzdłuż jego nieruchomości. 

2. Obowiązek określony w ust. 1 powinien być realizowany poprzez: 

1) zamiatanie, zbieranie, grabienie, zmywanie itp.; 

2) odgarnięcie śniegu i błota pośniegowego w miejsce niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub 

pojazdów i zniszczeń zagospodarowanych terenów zielonych. 

3. Obowiązek określony w ust. 1 należy wykonać niezwłocznie po ustaniu opadów atmosferycznych. 

§ 7. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie na własnej 

nieruchomości pod warunkiem: 

1) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub 

zbiornika bezodpływowego po uprzednim ich przejściu przez łapacz oleju i odstojnik; 

2) użycia środków ulegających biodegradacji; 

3) mycia tylko nadwozia pojazdu. 

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi w odniesieniu do drobnych napraw 

związanych z bieżącą eksploatacją pojazdów może odbywać się na terenie własnej nieruchomości wyłącznie 

pod warunkiem niezanieczyszczania środowiska. 
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Rozdział 3. 

Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczenia tych pojemników i ich 

utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz utrzymanie w 

odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów 

§ 8. 1. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości oraz miejscach publicznych: 

a) kosze uliczne o minimalnej pojemności od 15 l; 

b) zamykane pojemniki na odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) o pojemności od 120 l do 1100 l; 

c) zamykane pojemniki na bioodpady o pojemności od 120 l do 1100 l z wyłączeniem nieruchomości, 

o których mowa w §21 Regulaminu (przydomowe kompostowniki w zabudowie mieszkaniowej 

jednorodzinnej). 

d) pojemniki przeznaczone do selektywnego zebrania w zabudowie wielorodzinnej odpadów szkła, papieru, 

metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych o pojemności od 120 l do 1100 l oraz 

pojemniki typu igloo i siatkowe o pojemności od 1,5 m3 do 3m3; 

e) worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów szkła, papieru, metali, tworzyw sztucznych oraz 

opakowań wielomateriałowych o pojemności od 60 l do 120 l; 

f) kontenery o pojemności od 5 m3 do 20 m3; 

g) pojemniki do selektywnego zbierania odpadów szkła, papieru, metalu, tworzyw sztucznych i opakowań 

wielomateriałowych o pojemności od 120 l do 1100 l; 

h) worek typu BigBag na odpady budowlane i remontowe o pojemności do 1 m3; 

i) kontenery przeznaczone do zbierania odpadów budowlanych i remontowych o pojemności od 5m3 do 20 m3; 

j) pojemniki do gromadzenia przeterminowanych leków o pojemności od 35 l do 240 l; 

k) pojemniki do gromadzenia zużytych baterii i akumulatorów o pojemności od 5 l do 240 l; 

l) przydomowe kompostowniki. 

2. W uzasadnionych sytuacjach do zbierania większych ilości odpadów komunalnych, oprócz pojemników 

wymienionych w ust. 1 mogą być używane odpowiednio pojemniki o większej pojemności. 

3. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych powinny: 

1) być sprawne technicznie; 

2) odpowiadać polskim normom zatwierdzonym przez Polski Komitet Normalizacyjny; 

3) posiadać konstrukcję umożliwiającą ich opróżnianie mechanizmem załadowczym funkcjonującym 

w pojazdach do odbioru odpadów (śmieciarki), 

4) odpowiadać kolorystyce określonej w rozporządzeniu Ministra do spraw środowiska wydanego na 

podstawie przepisu art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach w zakresie pojemników do selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

4. Worki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych powinny być wykonane z tworzywa LDPE 

o grubości minimum 0,06 mm, z oznaczeniem kolorystycznym dla danej frakcji odpadów oraz oznaczeniem 

opisowym. Worek do selektywnego zbierania odpadów komunalnych powinien być wyposażony w taśmę do 

zamykania wypełnionego worka lub być przystosowany do zawiązywania. 

§ 9. 1. Właściciel nieruchomości ma obowiązek: 

1) wyposażyć nieruchomość w odpowiednią liczbę pojemników do gromadzenia odpadów uwzględniającą 

częstotliwość pozbywania się odpadów z terenu nieruchomości; 

2) dostosować liczbę pojemników gwarantującą ciągłość gromadzenia odpadów powstających na terenie 

nieruchomości; 
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3) umożliwić systematyczny odbiór firmie odbierającej odpady komunalne z terenu nieruchomości poprzez 

zapewnienie dogodnego dostępu do pojemników i worków; 

4) zapewniać czystość i właściwy stan sanitarny pojemników do gromadzenia odpadów, w szczególności 

poprzez ich dezynfekcję i mycie; 

5) zapewnić właściwy stan techniczny pojemników do gromadzenia odpadów, 

6) zapewnić czystość i właściwy stan sanitarny miejsc gromadzenia odpadów (boks, altana śmietnikowa itp.). 

2. Pojemniki i worki do gromadzenia odpadów komunalnych należy umieszczać na terenie nieruchomości, 

z której zbierane są odpady lub w jej sąsiedztwie w miejscu specjalnie do tego wyznaczonym. 

3. Pojemniki i worki należy umieszczać tak, by nie powodować uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców 

i innych osób trzecich. 

4. Kosze uliczne należy umieszczać w miejscach intensywnego ruchu pieszego. 

§ 10. Określa się następującą minimalną pojemność pojemników i worków przeznaczonych do zbierania 

odpadów komunalnych: 

1) z nieruchomości zamieszkałych: 

a) do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych – pojemniki o minimalnej pojemności 120 l, 

b) do selektywnie zebranych odpadów komunalnych z nieruchomości z zabudową jednorodzinną – worki 

o minimalnej pojemności 60 l, dla bioodpadów - przydomowe kompostowniki lub pojemniki 

o minimalnej pojemności 120 l, 

c) do selektywnie zebranych odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej – pojemniki 

o minimalnej pojemności 120 l, dla bioodpadów - pojemniki o minimalnej pojemności 120 l. 

2) z nieruchomości niezamieszkałych: 

a) do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych – pojemniki o minimalnej pojemności 120 l, 

b) do selektywnie zebranych odpadów komunalnych – pojemniki o minimalnej pojemności 120 l lub worki 

o minimalnej pojemności 60 l, 

c) do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych na drogach i miejscach publicznych – kosze uliczne 

o minimalnej pojemności 15 l, 

3) z nieruchomości letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych do celów rekreacyjno-

wypoczynkowych: 

a) do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych – pojemniki o minimalnej pojemności 120 l; 

b) do selektywnie zebranych odpadów komunalnych – worki o minimalnej pojemności 60 l, dla 

bioodpadów – pojemniki o minimalnej pojemności 120 l lub przydomowy kompostownik. 

§ 11. Właściciel nieruchomości zamieszkałej przy wyposażeniu nieruchomości w pojemniki i worki do 

zbierania odpadów komunalnych zobowiązany jest dostosować pojemność pojemników i worków do 

częstotliwości odbioru odpadów z nieruchomości oraz liczby osób korzystających z pojemników i worków, 

uwzględniając średnią tygodniową ilość wytarzanych odpadów komunalnych w ilości 10 l na osobę. 

§ 12. Właściciel nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne przy wyposażeniu 

nieruchomości w pojemniki do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz 

pojemniki lub worki do zbierania segregowanych odpadów komunalnych zobowiązany jest dostosować ich 

pojemność do częstotliwości odbioru odpadów, ilości wytwarzanych odpadów oraz liczby osób korzystających 

z pojemników uwzględniając średnią tygodniową ilość wytwarzanych odpadów komunalnych dla każdej 

frakcji wynoszącą: 

a) w szkołach wszelkiego typu – 2 l na każdego ucznia i pracownika placówki, 

b) w żłobkach i przedszkolach – 2 l na każde dziecko i pracownika placówki, 

c) w lokalach gastronomicznych – 3 l na każde miejsce konsumpcyjne, 

d) w lokalach handlowych – 3 l na każde miejsce konsumpcyjne, 
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e) dla budynków przeznaczonych dla administracji publicznej, kultury, innych budynków biurowych 

i socjalnych – 2 l na każdego pracownika, 

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

i socjalnych – 2 l na każdego pracownika, 

g) dla szpitali, domów opieki, pensjonatów, hoteli – 10 l na jedno łóżko, 

h) dla ogrodów działkowych – 3 l na każdą działkę istniejącą na terenie ogrodów działkowych w okresie od 

1 marca do 31 października, poza tym okresem – 1 l na każdą działkę istniejącą na terenie ogrodów 

działkowych. 

§ 13. Właściciel nieruchomości będącej jednocześnie w części zamieszkałej i niezamieszkałej zobowiązany 

jest do wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zgodnie z zasadami 

określonymi w § 8-12 odrębnie dla części zamieszkałej i niezamieszkałej, na której powstają odpady 

komunalne. 

§ 14. Podmioty prowadzące rodzinne ogrody działkowe zobowiązane są do rozmieszczenia pojemników do 

zbierania odpadów komunalnych stanowiących wyposażenie rodzinnego ogrodu działkowego przy bramie 

wjazdowej lub wejściowej na terenie rodzinnego ogrodu działkowego. 

§ 15. Odpady komunalne zmieszane należy gromadzić wyłącznie w pojemnikach, kontenerach i koszach do 

tego przeznaczonych. 

§ 16. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymania pojemników na odpady komunalne w 

odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym w szczególności poprzez: 

1) gromadzenie odpadów komunalnych w pojemnikach zgodnie z ich przeznaczeniem, oznaczeniem, 

kolorystyką oraz zgodnie z zasadami w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

2) użytkowanie pojemników w taki sposób by nie doprowadzić do ich przeciążenia lub uszkodzenia oraz 

wysypywania się odpadów na zewnątrz, 

3) zamykanie pojemników wyposażonych w mechanizm zamykający, 

4) mycie i dezynfekcje w miarę potrzeb pojemników wewnątrz i na zewnątrz, 

5) zabezpieczenie zgromadzonych w kontenerach odpadów budowlanych i rozbiórkowych siatką lub folią 

uniemożliwiającą zanieczyszczenie terenu wokół pojemników oraz podczas transportu kontenerów, 

6) wymianę pojemników na sprawne w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia. 

§ 17. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wyznaczenia i odpowiedniego przygotowania we 

własnym zakresie i na własny koszt miejsca gromadzenia odpadów komunalnych (boks, altana śmietnikowa 

itp.) na terenie, do którego posiada tytuł prawny, w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami. 

2. Właściciel nieruchomości w miejscu gromadzenia odpadów (boks, altana śmietnikowa itp.) zobowiązany 

jest do rozmieszczenia pojemników i worków do gromadzenia odpadów w sposób uwzględniający: 

1) obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

2) ilość zbieranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, 

3) częstotliwość odbioru odpadów komunalnych, 

4) liczbę pojemników stanowiących minimalne wyposażenie nieruchomości zgodnie z zasadami określonymi 

w Regulaminie. 

3. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest utrzymać w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym 

miejsce gromadzenia odpadów poprzez: 

1) zapewnienie swobodnego i bezpiecznego dostępu do każdego pojemnika lub worka oraz odbiór 

zgromadzonych w nich odpadów, 

2) zapewnienie warunków wykluczających możliwość ugrzęźnięcia pojemników lub worków w podłożu, 

w błocie lub śniegu, 

3) zapewnienie ochrony worków z odpadami przed ich rozerwaniem przez zwierzęta, 
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4) zapewnienie ochrony przed przemieszczeniem się i wywróceniem się pojemników i worków w skutek 

działań warunków atmosferycznych, zwierząt lub ze względu na nachylenie terenu, 

5) zapewnienie czystości i porządku podłoża miejsca gromadzenia odpadów. 

§ 18. Jeśli na terenie nieruchomości powstają inne niż odpady komunalne należy gromadzić je odrębnie od 

odpadów komunalnych i postępować z nimi zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Rozdział 4. 

Wymagania w zakresie selektywnego zbierania odpadów oraz warunki uznania, że odpady są zbierane 

w sposób selektywny 

§ 19. Wymóg selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez właściciela nieruchomości uznaje się 

za zachowany, gdy: 

1) odpady komunalne zbierane są w podziale na frakcje, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 Regulaminu, 

2) do pojemnika na odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) umieszczane są wyłącznie odpady, które 

nie podlegają segregacji oraz pozostałości z prowadzonej segregacji odpadów komunalnych, 

3) w zabudowie jednorodzinnej bioodpady zbierane są do przydomowego kompostownika lub do pojemnika 

na bioodpady, 

4) w zabudowie wielorodzinnej bioodpady zbierane są do pojemnika na bioodpady. 

§ 20. 1. Odpady komunalne frakcji papier i tektura należy przed włożeniem do worka lub pojemnika koloru 

niebieskiego oznaczonego napisem „papier”, zgnieść, rozłożyć lub przeciąć by zmniejszyć ich objętość, usunąć 

w miarę możliwości etykiety, naklejki, folie i inne rzeczy niebędące papierem oraz opróżnić z pozostałości 

produktu. 

2. Odpady komunalne frakcji szkło należy przed włożeniem do worka lub pojemnika koloru zielonego lub 

pojemnikach typu igloo w kolorze biało-zielonym oznaczonego napisem „szkło”, opróżnić z pozostałości 

produktu, odkręcić zakrętki, kapsle lub korki. 

3. Odpady komunalne frakcji metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe przed 

włożeniem do worka lub pojemnika koloru żółtego oznaczonego napisem „metale i tworzywa sztuczne” należy 

opróżnić z pozostałości produktu, zgnieść lub rozłożyć by zmniejszyć objętość odpadu, chyba że jest to 

niemożliwe. 

4. Bioodpady pochodzące z nieruchomości zamieszkałych należy gromadzić oddzielnie od pozostałych 

frakcji odpadów komunalnych w pojemnikach koloru brązowego. W przypadku zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej bioodpady można także gromadzić w przydomowych kompostownikach. 

5. Odpady ulegające biodegradacji, w szczególności odpady zielone pochodzące z pielęgnacji terenów 

zielonych w zabudowie mieszkaniowej należy gromadzić oddzielenie od pozostałych frakcji odpadów 

komunalnych w przydomowych kompostownikach, pojemnikach koloru brązowego lub przekazać do punktu 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). 

6. Dopuszcza się zbieranie w pojemnikach na odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) popiołu 

z ogrzewania nieruchomości paliwem stałym po jego uprzednim całkowitym wystudzeniu. 

7. Dopuszcza się zbieranie w pojemnikach na odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) odchodów 

zwierzęcych (zwierząt domowych) zgromadzonych w osobnym, szczelnym worku oraz kości, ości i resztek 

mięsa stanowiące odpady pochodzenia kuchennego. 

8. Do pojemników do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych zabrania się zbierania gruzu 

budowlanego i rozbiórkowego, odpadów niebezpiecznych, a także śniegu, lodu i błota. 

9. Zabrania się umieszczania zmieszanych odpadów komunalnych w pojemnikach lub workach na odpady 

segregowane oraz odpadów innych rodzajów niż rodzaj odpadu określony w stosunku do danego pojemnika lub 

worka. 
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Rozdział 5. 

Wymagania w zakresie kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w 

kompostownikach przydomowych w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zwolnienia 

właścicieli tych nieruchomości z obowiązku posiadania pojemnika na bioodpady 

§ 21. 1. Określa się wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne 

w przydomowych kompostownikach na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

2. Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne prowadzi się w: 

1) gotowych kompostownikach ogrodowych zapewniających izolację materiału kompostowanego, 

2) drewnianych kompostownikach wykonanych w budowie ażurowej, z dostępem powietrza do 

poszczególnych warstw kompostu, 

3) formie pryzmy, gdzie materiał kompostowany układany jest warstwowo i zapewniony jest dostęp powietrza 

do poszczególnych warstw kompostu, 

4) w sposób niepowodujący uciążliwości dla użytkowników nieruchomości sąsiednich. 

§ 22. 1. Właściciel nieruchomości zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie wyposaża nieruchomości 

w pojemnik do gromadzenia bioodpadów, jeżeli bioodpady powstałe na terenie nieruchomości w całości 

poddawane są kompostowaniu w przydomowym kompostowniku zlokalizowanym na terenie tej 

nieruchomości. 

2. O korzystaniu z przydomowego kompostownika właściciel nieruchomości zabudowy jednorodzinnej 

mieszkaniowej zobowiązany jest poinformować Gminę Dębno poprzez ujawnienie tej okoliczności 

w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

3. W przypadku rezygnacji z kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku właściciel 

nieruchomości zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zobowiązany jest poinformować Gminę Dębno 

o zmianie sposobu zagospodarowania bioodpadów poprzez ujawnienie tej okoliczności w aktualizacji 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wyposażyć nieruchomość 

w pojemnik do gromadzenia bioodpadów. 

Rozdział 6. 

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 23. 1. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich 

gromadzenie w odpowiednich pojemnikach i workach, a następnie ich odbieraniu przez podmiot odbierający 

odpady. 

2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest udostępnić pojemniki i worki przeznaczone do zbierania 

odpadów komunalnych na czas ich odbierania, w szczególności poprzez wystawienie ich poza teren 

nieruchomości w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd i dostęp lub umożliwić swobodny dojazd 

i dostęp do miejsca gromadzenia odpadów (boks, altana śmietnikowa). Wystawienie pojemników i worków nie 

może powodować uciążliwości dla mieszkańców i innych osób trzecich. 

3. Pojemniki i worki powinny być udostępniane przez właścicieli nieruchomości zgodnie z obowiązującym 

harmonogramem odbioru odpadów. Nieudostępnienie pojemników i worków w wyznaczonym terminie może 

skutkować nieodebraniem odpadów. 

4. Odpady nieodebrane, z przyczyn określonych w ust. 3, właściciel nieruchomości przechowuje na własnej 

nieruchomości do czasu kolejnego, zgodnie z harmonogramem, terminu odbioru odpadów. 

§ 24. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenów nieruchomości: 

1) z obszarów zabudowy jednorodzinnej: 

a) odpady komunalne zmieszane – co najmniej co dwa tygodnie; 

b) odpady komunalne zbierane selektywnie – co najmniej dwa razy w miesiącu; 

c) bioodpadów – w sezonie od kwietnia do października co najmniej raz na dwa tygodnie, w pozostałych 

miesiącach co najmniej raz w miesiącu; 
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2) z obszarów zabudowy wielorodzinnej zabudowanej budynkami wielolokalowymi: 

a) odpady komunalne zmieszane – co najmniej raz w tygodniu; 

b) odpady komunalne zbierane selektywnie – co najmniej dwa razy w miesiącu; 

c) bioodpadów – w sezonie od kwietnia do października co najmniej raz na tydzień, w pozostałych 

miesiącach co najmniej raz w miesiącu; 

3) niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne: 

a) odpady komunalne zmieszane – co najmniej co dwa tygodnie; 

b) odpady komunalne zbierane selektywnie – co najmniej dwa razy w miesiącu; 

c) bioodpadów – w sezonie od kwietnia do października co najmniej raz na dwa tygodnie, w pozostałych 

miesiącach co najmniej raz w miesiącu. 

2. Ustala się częstotliwość opróżniania ogólnodostępnych koszy ulicznych co najmniej raz w miesiącu. 

3. Ustala się częstotliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego w ramach akcji wywozu tych odpadów co najmniej raz w roku. 

§ 25. Właściciele nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne są 

obowiązani do zawarcia indywidualnej umowy z przedsiębiorstwem odbierającym odpady wpisanym do 

rejestru działalności regulowanej na odbiór odpadów komunalnych pochodzących z terenu tej nieruchomości. 

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej dostępny jest na stronie internetowej 

www.debno.pl oraz bip.debno.com.pl. 

§ 26. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci 

kanalizacyjnej, a w przypadku braku sieci kanalizacyjnej lub gdy jej budowa jest technicznie lub ekonomicznie 

nieuzasadniona, zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy do gromadzenia 

nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach 

odrębnych. 

2. Zbiorniki bezodpływowe podlegają wpisowi do gminnej ewidencji oraz kontroli w zakresie 

częstotliwości ich opróżniania. 

3. Przydomowe oczyszczalnie ścieków podlegają wpisowi do gminnej ewidencji oraz kontroli w zakresie 

częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych. 

4. Właściciel nieruchomości ma obowiązek regularnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez 

podmiot świadczący usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych z częstotliwością 

zapobiegającą przedostawaniu się nieczystości do gruntu i wylewania się ich zawartości na zewnątrz. 

5. Pojemność zbiornika bezodpływowego powinna być dostosowana do potrzeb osób zamieszkujących na 

terenie nieruchomości oraz ilości wytwarzanych nieczystości ciekłych. 

6. Częstotliwość opróżniania osadów ściekowych ze zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich 

instrukcji eksploatacji. 

7. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udokumentować obowiązek określony w ust. 4 oraz ust. 6. 

8. W przypadku stwierdzenia nieszczelności zbiornika bezodpływowego (braki w dnie, pęknięcia 

w ścianach bocznych itp.) właściciel nieruchomości ma obowiązek niezwłocznego usunięcia nieszczelności. 

Dotyczy to również sanitariatów przenośnych i szaletów. 

Rozdział 7. 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 27. Właściciele nieruchomości zobowiązani są podejmować działania zmierzające do ograniczenia ilości 

wytwarzanych odpadów zgodnie z wojewódzkim planem gospodarki odpadami. 
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Rozdział 8. 

Obowiązki osób utrzymujących zwierząt domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniami lub 

uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku 

§ 28. 1. Właściciel lub opiekun zwierząt domowych ma obowiązek sprawowania właściwej opieki nad tymi 

zwierzętami, w tym w szczególności nie pozostawianie ich bez dozoru, jeżeli zwierzę nie znajduje się 

w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie 

się z niego. Zabrania się pozostawiania psów i innych zwierząt bez dozoru w miejscach publicznych. 

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do zachowania wszelkich środków, które 

zapewniają ochronę przed zagrożeniem i uciążliwościami dla osób trzecich oraz przed zanieczyszczeniem 

terenów przeznaczonych do wspólnego użytkowania i terenów publicznych. 

3. Zakazuje się drażnienia zwierząt lub doprowadzania ich do stanu, w którym zwierzę może stać się 

niebezpieczne dla człowieka lub innego zwierzęcia. 

4. Na terenach publicznych psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy, a psy należące do ras 

agresywnych (niebezpiecznych) należy wyprowadzać dodatkowo w kagańcu. 

5. Właściciele lub opiekunowie zwierząt są zobowiązani do usunięcia spowodowanych przez te zwierzęta 

zanieczyszczeń. 

6. Za szkody wyrządzone przez zwierzę odpowiada jego właściciel lub opiekun. 

7. Właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażyć wejścia na posesję w sygnalizację dźwiękową 

(dzwonek) oraz tabliczką ostrzegawczą, jeżeli na nieruchomości utrzymywane jest zwierzę mogące stanowić 

zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi. 

Rozdział 9. 

Warunki i wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej 

§ 29. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na 

prywatnych posesjach jedynie dla potrzeb własnych właściciela nieruchomości. 

2. Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane pod warunkiem, że nie będą stanowiły uciążliwości dla 

otoczenia, z zachowaniem zasad określonych w niniejszym regulaminie, warunków higieniczno-sanitarnych 

oraz warunków hodowli i warunków przetrzymywania określonych w ustawie o ochronie zwierząt. 

3. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich ma obowiązek: 

1) zabezpieczyć nieruchomość przed możliwością opuszczenia jej przez zwierzęta gospodarskie; 

2) gromadzić i systematycznie usuwać powstające w związku z prowadzoną hodowlą odpady i nieczystości 

w sposób nie powodujący zanieczyszczenia terenu oraz wód powierzchniowych i podziemnych; 

3) ograniczyć uciążliwości prowadzonej hodowli, takie jak hałas i odory w granicach nieruchomości, na której 

prowadzona jest hodowla zwierząt gospodarskich. 

Rozdział 10. 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania 

§ 30. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do przeprowadzenia deratyzacji na terenie będącym w 

ich władaniu, na bieżąco w przypadku wystąpienia gryzoni. 

2. Właściciel nieruchomości przeprowadza deratyzację dwa razy w roku, to jest w okresie od 1 marca do 

15 marca oraz od 1 października do 15 października. 

3. W przypadku udokumentowania nasilenia się obecności gryzoni na terenie gminy lub miasta lub na 

określonych obszarach lub poszczególnych nieruchomościach, Burmistrz Dębna zarządzi obowiązkową 

deratyzacje obszaru zagrożonego obecnością gryzoni, podając w zarządzeniu: obszar deratyzacji, termin jej 

przeprowadzenia oraz obowiązki właścicieli nieruchomości. 
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Rozdział 11. 

Postanowienia końcowe 

§ 31. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna. 

§ 32. Tracą moc uchwały: 

1) Nr XXVI/182/2016 Rady Miejskiej Dębna z dnia 01 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dębno, 

2) Nr XLVI/303/2017 Rady Miejskiej Dębna z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały 

Nr XXVI/182/2016 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 01 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dębno 

3) Nr LIX/394/2018 Rady Miejskiej Dębna z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały 

Nr XXVI/182/2016 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 01 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dębno. 

§ 33. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

   
Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

Marcin Krzysiak 
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