OBWIESZCZENIE NR 10/2014
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE
z dnia 8 marca 2014 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie miasta i gminy Sztum
1. Na podstawie art.16 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172 z późń. zm.) ogłasza się w załączniku do niniejszego
obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XXV/226/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z 29 listopada 2012 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Sztum
(Dz. Urz. Woj. Pom. z 2012 r. poz. 4594), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) uchwałą Nr XXVII/257/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z 28 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr
XXV/226/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Sztum.
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:
1) § 4 uchwały Nr XXV/226/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Sztum (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2012 r.
poz. 4594), który stanowi:
„§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Sztum, sołectw, a także na stronach internetowych Urzędu.”;
2) § 5 uchwały Nr XXV/226/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Sztum (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2012 r.
poz. 4594), który stanowi:
„§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego”;
3) § 3 uchwały Nr XXVII/257/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z 28 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr XXV/226/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Sztum (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2013 r. poz. 1105),
który stanowi:
„§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.”.
3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak
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Załącznik do obwieszczenia
Rady Miejskiej w Sztumie
z 8 marca 2014 r.
Uchwała Nr XXV/226/2012
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie miasta i gminy Sztum
(tekst jednolity)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) Rada
Miejska w Sztumie uchwala, co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Sztum w brzmieniu jak
w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.
§ 3.
Traci moc uchwała nr XXXIII/209/2005 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie
ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Sztum.
§ 4. 1)
(pominięty).
§ 5. 2)
(pominięty).

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

1) Zamieszczony
2) Zamieszczony

w ust. 2 pkt. 1 obwieszczenia.
w ust. 2 pkt. 2 obwieszczenia.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/226/2012
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 29 listopada 2012 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZTUM
Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
DEFINICJE
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1. Właścicielach nieruchomości – należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników
wieczystych, oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także
inne podmioty władające nieruchomościami mającymi obowiązek realizować obowiązki w zakresie utrzymania
czystości i porządku;
2. Miejscu zamieszkania - rozumie się przez to miejsce w którym dana osoba zazwyczaj spędza czas
przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem,
odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi;
3. Odpadach komunalnych –rozumie się odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem
pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od
innych wytwórców odpadów , które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstałych
w gospodarstwach domowych, zgodnie z zapisem art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy o odpadach;
4. Odpadach ulegających biodegradacji – rozumie się przez to odpady ulegające biodegradacji w rozumieniu
ustawy o odpadach, czyli odpady które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale
mikroorganizmów;
5. Odpadach zielonych – rozumie się przez to opady zielone w rozumieniu ustawy o odpadach, czyli
stanowiące część roślin opady komunalne pochodzące z pielęgnacji terenów zieleni oraz targowisk, z wyjątkiem
odpadów pochodzących z czyszczenia ulic i placów;
6. Odpadach wielkogabarytowych – rozumie się przez to odpady charakteryzujące się tym, że jego składniki ze
względu na swoje rozmiary i wagę nie mogą być umieszczane w typowych pojemnikach przeznaczonych do
zbierania odpadów komunalnych,
7. Odpadach budowlano-remontowych – rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzących z remontów,
budów i rozbiórek, na które nie trzeba uzyskać pozwoleń na budowę, lub których nie trzeba zgłaszać do
administracji budowlano-architektonicznej;
8. Zabudowie jednorodzinnej – rozumie się przez to budynek mieszkalny jednorodzinny, bądź zespół takich
budynków wraz z przeznaczonymi dla potrzeb mieszkających w nich osób budynkami garażowymi
i gospodarczymi;
9. Zabudowie wielorodzinnej – rozumie się przez to budynek mieszkalny zawierający więcej niż dwa lokale
mieszkalne, bądź zespół takich budynków.
§ 2.
Określa się szczegółowe
w szczególności dotyczące:

zasady

utrzymania

czystości

i porządku

na

terenie

gminy

Sztum,

1. Wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, obejmujących:
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1) Prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru
i tektury (w tym opakowanie, gazety, czasopisma itd.), metalu, tworzywa sztucznego, szkła i odpadów
opakowaniowych ze szkła w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe, opakowań wielomateriałowych;
2) Prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w tym
odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, a także odpadów zielonych z ogrodów, parków,
zieleńców i terenów zielonych;
3) Prowadzenia
selektywnego
zbierania
i obierania
powstałych
w gospodarstwach
domowych:
przeterminowanych leków i chemikaliów (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itd.), zużytych baterii
i akumulatorów,
zużytego
sprzętu
elektrycznego
i elektronicznego,
mebli
i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych, zużytych opon,
tekstyliów oraz opakowań po środkach ochrony roślin;
4) Uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku
publicznego;
5) Mycia i napraw pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;
2. Rodzaju i minimalnej pojemności 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 przy uwzględnieniu:
1) Średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych oraz w miejscach
niezamieszkałych ale gdzie powstają odpady komunalne;
2) Liczby osób korzystających z tych pojemników;
3. Częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

i nieczystości

ciekłych

4. Innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
5. Obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwościami dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;
6. Wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,
w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;
7. Wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.
Rozdział 2.
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE
NIERUCHOMOŚCI
§ 3.
1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania, a podmiot odbierający
odpady do odbierania następujących rodzajów odpadów:
1) Niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
2) Przeterminowanych leków i chemikaliów,
3) Zużytych baterii i akumulatorów,
4) Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
5) Mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
6) Odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
7) Zużytych opon,
8) Odpadów zielonych i biodegradowalnych,
9) Papieru i tektury,
10) Szkła bezbarwnego,
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11) Szkła kolorowego,
12) Tworzywa sztucznego typu PET,
13) Tworzywa sztucznego typu plastik przemysłowo-gospodarczy,
14) Metali.
2. Selektywne zbieranie odpadów – polega na wyselekcjonowaniu, z pośród powstających
na nieruchomości odpadów komunalnych, frakcji odpadów, o których mowa w ust. 1 w taki sposób, aby frakcje te
nie były pomieszane ze sobą, po za wyjątkiem określonym w ust. 3 pkt 2b, bądź ze zmieszanymi odpadami
komunalnymi.
3. Selektywne zbieranie odpadów komunalnych winno się odbywać według następujących zasad:
1) spośród odpadów komunalnych należy wysegregować na nieruchomości: papier, tworzywa sztuczne,
opakowania wielomateriałowe, metal (puszki), szkło, odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady
opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone;
2) wprowadza się jednolitą kolorystykę pojemników lub worków na odpady, o których mowa w pkt 1:
a) papier – kolor niebieski,
b) tworzywa sztuczne i odpady wielomateriałowe– kolor żółty,
c) szkło bezbarwne – kolor biały,
d) szkło kolorowe – kolor zielony,
e) odpady zielone i biodegradowalne – kolor czarny.
4. Odpady o których mowa w ust. 1, właściciele nieruchomości obowiązani są zbierać i gromadzić w terminie
niezwłocznym od chwili ich powstania.
§ 4.
Właściciele
nieruchomości,
prowadzący
stałą
lub
sezonową
działalność
gastronomiczną
lub handlową branży spożywczej, zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez ustawienie na zewnątrz
lokalu lub obiektu wystarczającej liczby pojemników na odpady (w tym pojemników lub worków na selektywną
zbiórkę odpadów).
§ 5.
1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do niezwłocznego uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych
zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości z chwilą ich wystąpienia, przy czym za taki
chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszych położoną bezpośrednio przy
granicy nieruchomości.
2. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń polega na usunięciu ich w miejsca
niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów, umożliwiając ich zebranie przez gminę.
§ 6.
1. Mycie i naprawa pojazdów mechanicznych winno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych tj.
w myjniach i warsztatach samochodowych.
2. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:
1) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika
bezodpływowego,
2) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu
środków ulegających biodegradacji,
3) iż mycie dotyczy nadwozia samochodu.
3. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie pod
warunkiem:
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1) niezanieczyszczania
przeznaczonych,

środowiska

i gromadzenia

powstających

odpadów

w urządzeniach

do

tego

2) iż naprawa pojazdów samochodowych dotyczy drobnych napraw,
3) iż naprawa pojazdów samochodowych nie stwarza uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.
Rozdział 3.
RODZAJE I MINIMALNA POJEMNOŚĆPOJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA
ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE NIERUCHOMOSĆI ORAZ NA DROGACH
PUBLICZNYCH, WARUNKI ROZMIESZCZANIA TYCH POJEMNIKÓW I ICH UTRZYMYWANIA
W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZĄDKOWYM I TECHNICZNYM
§ 7.
1. Nieruchomości, na których powstają odpady mają być wyposażone w pojemniki na odpady, metalowe lub
plastikowe, szczelnie zamykane, przystosowane do opróżniania sprzętem specjalistycznym.
2. Pojemniki mają być ustawione w miejscu utwardzonym, łatwo dostępnym dla podmiotu odbierającego
odpady komunalne, utrzymane w czystości i nie stwarzające uciążliwości dla mieszkańców oraz spełniające
wymagania określone w przepisach odrębnych.
3. Pojemniki ustawione w miejscach publicznie dostępnych mają być usytuowane w sposób umożliwiający
bezpieczne i wygodne korzystanie z nich przez wszystkich użytkowników. Usytuowanie pojemników nie może
powodować zagrożenia dla ruchu pojazdów i pieszych oraz utrudniać ich opróżnianie przez podmiot odbierający
odpady komunalne.
4. Pojemniki przewidziane do zbierania odpadów na terenie miasta i gminy Sztum to:
1) pojemniki na odpady komunalne o pojemności: 60 l, 110 l, 120 l, 240 l – dla nieruchomości w zabudowie
jednorodzinnej oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne;
2) pojemniki na odpady komunalne o pojemności co najmniej 1100 l lub kontenery będące w dyspozycji
podmiotu odbierającego odpady komunalne – dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej oraz
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne;
3) pojemniki na odpady komunalne o pojemności od 35 l do 80 l - ustawiane w miejscach publicznie dostępnych
takich jak np.: placach zabaw, boiskach, przystankach autobusowych, ścieżkach pieszo-rowerowych,
chodnikach, itp.;
4) pojemniki na przeterminowane leki i chemikalia - znajdujących się w punktach sprzedaży leków
i przychodniach leczniczych dla ludzi i zwierząt, o minimalnej pojemności 10 l;
5) pojemniki na zużyte baterie - znajdujące się w punktach sprzedaży detalicznej baterii, gminnych placówkach
oświatowych oraz innych punktach dostępnych dla mieszkańców uprzednio wyznaczonych przez gminę,
o minimalnej pojemności 5 l;
6) kontenery przeznaczone na odpady budowlane i remontowe będące w dyspozycji podmiotu odbierającego
odpady komunalne.
4. Dopuszcza się stosowanie pojemników, o których mowa w ust. 4 pkt. 1 dla nieruchomości
w zabudowie wielorodzinnej pod warunkiem, że ich zastosowanie nie będzie stwarzało uciążliwości dla
mieszkańców użytkujących budynek wielorodzinny.
5. Do segregacji odpadów komunalnych powinny być stosowane:
1) pojemniki o pojemności: od 60 l do 240 l lub worki o pojemności od 60 do 120 l, zgodnie
z kolorystyką określoną w rozdziale II § 3 ust. 3 pkt 2 niniejszego regulaminu – dla nieruchomości
w zabudowie jednorodzinnej;
2) pojemniki o pojemności 1100 l lub worki o pojemności od 60 do 120 l, zgodnie z kolorystyką określoną
w rozdziale
II
§ 3 ust. 3 pkt
2 niniejszego
regulaminu
–
dla
nieruchomości
w zabudowie wielorodzinnej;
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3) pojemniki o pojemności: od 60 l do 1100 l lub worki o pojemności od 60 do 120 l, zgodnie
z kolorystyką określoną w rozdziale II § 3 ust. 3 pkt 2 niniejszego regulaminu – dla nieruchomości, na których
nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.
§ 8.
1. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych
w ilości i o pojemności uwzględniającej: zakres i rodzaj prowadzonej działalności, ilość wytwarzanych na
nieruchomości odpadów oraz częstotliwość i sposób ich pozbywania się.
2. Ilość i pojemność pojemników do gromadzenia odpadów powinna zagwarantować ciągłość gromadzenia
powstających na nieruchomości odpadów.
3. Ilość i pojemność pojemników do gromadzenia odpadów powinna być adekwatne do liczby mieszkańców
z uwzględnieniem ilości odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych lub w innych
źródłach, tak aby zapewnić prawidłowe gromadzenie odpadów w pojemnikach, z uwzględnieniem częstotliwości
ich opróżniania.
§ 9.
1. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:
1) do 4 osób - w rozmiarze 110 l,
2) powyżej 4 osób - w rozmiarze 240 l.
2. Dopuszcza się stosowanie innych pojemników do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych, niż zostały określone w ust. 1 przy zachowaniu minimalnej pojemności określonej w tym ustępie.
§ 10.
1. Ustala się dla właścicieli nieruchomości wielolokalowych minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego
do zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli z tego
pojemnika korzysta:
1) do 20 osób – w rozmiarze 1100 l,
2) powyżej 20 osób do 40 osób – w rozmiarze 2 x 1100 l,
3) powyżej 40 osób – w rozmiarze 3 x 1100 l.
2. Dopuszcza się stosowanie innych pojemników do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych, niż zostały określone w ust. 1 przy zachowaniu minimalnej pojemności określonej w tym ustępie.
§ 11.
1. Pojemniki, o których mowa w rozdziale III, należy umieszczać na terenie nieruchomości, z której zbierane są
odpady, w granicach nieruchomości lub bezpośrednio przy ogrodzeniu w miejscu specjalnie do tego
przeznaczonym posiadającym równą i utwardzoną nawierzchnię, zabezpieczoną przed zbieraniem się wody, błota
i śniegu.
2. Pojemniki należy ustawiać tak, aby nie powodować uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców sąsiednich
nieruchomości i osób trzecich.
3. Pojemniki powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym, w szczególności poprzez stałą
naprawę ich szczelności, a także w odpowiednim stanie sanitarnym, w szczególności poprzez ich dezynfekcje
i dezynsekcje co najmniej dwa razy do roku.
4. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach przeznaczonych na zmieszane odpady komunalne śniegu, lodu,
gorącego popiołu.
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5. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny lub obiekty służące do użytku publicznego mają
obowiązek ustawienia na tych terenach lub w tych obiektach pojemników na odpady i ich opróżnianie co najmniej
raz w tygodniu.
Rozdział 4.
CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH I NIECZYSTOŚCI
CIEKŁYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU
PUBLICZNEGO
§ 12.
1. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych z nieczystości ciekłych przez właściciela nieruchomości powinno
następować stosownie do ilości zużytej wody dla celów bytowych i pojemności zbiorników bezodpływowych, tak
aby nie dopuścić do ich przepełnienia.
2. Pojemność zbiornika bezodpływowego powinna być dostosowana do potrzeb osób zamieszkujących na
terenie nieruchomości i ilości wytwarzanych nieczystości ciekłych.
3. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości
co najmniej raz na kwartał z zastrzeżeniem ust. 1 oraz do dokumentowania wykonywania tych czynności.
4. Opróżnianie zbiorników oczyszczalni przydomowych z osadów ściekowych powinno następować
w częstotliwości wynikającej z instrukcji ich eksploatacji, jednakże nie rzadziej niż jeden raz w roku.
§ 13.
1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości
w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.
2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich
umieszczenie w odpowiednich pojemnikach i workach, a następnie odebranie ich przez podmiot odbierającego
odpady.
3. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów
komunalnych na czas ich odbierania w szczególności poprzez ich wystawienie poza teren nieruchomości,
w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd.
4. Odpady komunalne zmieszane odbierane będą od właścicieli nieruchomości przez podmiot odbierający
odpady komunalne w terminach określonych w harmonogramie ustalonym z tym podmiotem, z częstotliwością
zapobiegającą przepełnianiu się pojemników, jednakże co najmniej raz na dwa tygodnie w przypadku zabudowy
jednorodzinnej
i co
najmniej
raz
w tygodniu
w przypadku zabudowy wielorodzinnej.
5. Odpady komunalne segregowane (papier, odpady wielomateriałowe, plastik, szkło) odbierane będą od
właścicieli
nieruchomości
zamieszkałych
przez
podmiot
odbierający
odpady
komunalne
w terminach określonych w harmonogramie ustalonym z tym podmiotem, z częstotliwością zapobiegającą
przepełnianiu się pojemników lub worków, jednakże co najmniej raz na dwa tygodnie.
6. Odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone
należy kompostować na nieruchomości za pomocą przydomowego kompostownika spełniającego wymagania
określone w odrębnych przepisach. W przypadku braku technicznych możliwości wyposażenia nieruchomości
w kompostownik,
odpady
należy
zbierać
w worki
i pozbywać się ich z częstotliwością równą wytworzeniu, poprzez przekazywanie do punku selektywnego zbierania
odpadów (dotyczy to nieruchomości zamieszkałych).
7. Odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone powstałe na nieruchomościach niezamieszkałych, należy
przekazać podmiotowi odbierającemu odpady komunalne na podstawie zawartej z nim umowy.
8. Odpady wielkogabarytowe powinny być odbierane w terminach wyznaczonych przez podmiot
odbierającego odpady komunalne, co najmniej raz na kwartał. Odpady te z nieruchomości zamieszkałych można
przekazywać z częstotliwością równą ich wytworzeniu do punku selektywnego zbierania odpadów.
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9. Przeterminowane leki należy przekazywać z częstotliwością równą ich wytworzeniu poprzez ich
dostarczanie do pojemników specjalnie oznakowanych znajdujących się w punktach sprzedaży leków lub
przychodniach zdrowia dla ludzi i zwierząt. Można je również przekazywać do punku selektywnego zbierania
odpadów komunalnych w przypadku nieruchomości zamieszkałych.
10. Chemikalia (tj. farby, rozpuszczalniki, lakiery, pozostałości po środkach ochrony roślin, itp.) powstałe
w nieruchomościach zamieszkałych należy przekazywać z częstotliwością równą ich wytworzeniu poprzez ich
dostarczanie do punku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
11. Zużyte baterie i akumulatory – należy przekazywać z częstotliwością równą ich wytworzeniu poprzez ich
dostarczenie do specjalnie oznakowanych pojemników znajdujących się w punktach sprzedaży detalicznej baterii,
gminnych placówek oświatowych oraz innych punktach uprzednio wyznaczonych przez gminę. Właściciele
nieruchomości zamieszkałych mogą dostarczać je do punku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
12. Zużyte opony, należy przekazywać zgodnie z częstotliwością równą ich wytworzeniu poprzez ich
dostarczenie do punku selektywnego zbierania odpadów w przypadku nieruchomości zamieszkałych.
13. Odpady budowlane i remontowe, należy gromadzić w odrębnych pojemnikach (kontenerach)
przystosowanych do gromadzenia tego typu odpadów. Pozbywanie się odpadów powinno następować
z częstotliwością równą ich wytworzeniu, tak aby nie doprowadzić do przepełnienia się pojemnika, bądź na
indywidualne zgłoszenie dokonane podmiotowi odbierającemu odpady komunalne. Odpady te powstałe na
nieruchomościach zamieszkałych mogą być dostarczane do punku selektywnego zbierania odpadów.
14. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, należy przekazywać z częstotliwością równą jego wytworzeniu
poprzez jego wystawienie w wyznaczonych terminach odbioru na terenie nieruchomości lub w innym
wyznaczonym miejscu w sposób umożliwiający swobodny dostęp podmiotu odbierającego, bądź w przypadku
nieruchomości zamieszkałych przekazywać bezpośrednio do punku selektywnego zbierania odpadów
komunalnych.
§ 14.
Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne są
zobowiązani do zawarcia indywidualnej umowy z podmiotem odbierającym odpady komunalne wpisanym do
rejestru działalności regulowanej. Wykaz podmiotów, o których mowa powyżej udostępnia się na stronie
internetowej Urzędu Miasta i Gminy Sztum.
§ 15.
1. Pojemniki ustawione w miejscach publicznie dostępnych mają być opróżniane co najmniej raz
w tygodniu.
2. Pojemniki na odpady ustawione przed lokalami, w których prowadzona jest stała lub sezonowa działalność
gastronomiczna
bądź
handlowa
branży
spożywczej
mają
być
opróżniane
z częstotliwością zapobiegającą ich przepełnianiu, jednakże nie rzadziej niż raz w tygodniu.
3. Pojemniki na odpady ustawione na nieruchomościach, na których prowadzona jest działalność produkcyjna,
handlowa lub usługowa - innej branży niż wymieniona w ust. 2, mają być opróżniane z częstotliwością
zapobiegającą
ich
przepełnianiu,
jednakże
nie rzadziej
niż
dwa
razy
w miesiącu.
4. Pojemniki
na
odpady
komunalne
pochodzące
z cmentarzy
mają
z częstotliwością zapobiegającą ich przepełnianiu, jednakże nie rzadziej niż raz w miesiącu.

być

opróżniane

Rozdział 5.
INNE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODAKI ODPADAMI
§ 16.
1. Według Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018 w gospodarce odpadami
komunalnymi przyjęto następujące cele:
1) objecie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych wszystkich właścicieli nieruchomości
w województwie najpóźniej do 1 lipca 2013 r.;
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2) objecie wszystkich właścicieli nieruchomości w województwie systemem selektywnego zbierania odpadów
najpóźniej do 1 lipca 2013 r.;
3) zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów,
aby nie było składowanych:
a) w 2013 r. nie więcej niż 50%,
b) w 2020 r. nie więcej niż 35%
wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych
odpadów wytworzonych na terenie województwa pomorskiego w 1995 roku.
4) zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych do nie więcej niż 60% wytworzonych odpadów do
końca 2014;
1) osiągnięcie
w terminie
do
31 grudnia
2020 r.
poziomu
recyklingu
i przygotowania
do ponownego wykorzystania następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne
i szkło – w wysokości minimum 50 % wagowo;
2) tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
3) rozwój selektywnego zbierania odpadów: niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych, zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych oraz z budowy, remontów i demontażu
obiektów budowlanych;
4) inne cele wynikające z Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018;
Rozdział 6.
OBOWIĄZKU OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE, MAJĄCE NA CELU OCHRONĘ
PRZED ZAGROŻENIEM LUB UCIĄŻLIWOŚCIĄ DLA LUDZI ORAZ PRZED
ZANIECZYSZCZENIEM TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO WSPÓLNEGO UZYTKU.
§ 17.
1. Utrzymanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi.
2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, zobowiązane są trzymać je na terenie swojej
nieruchomości.
3. Wyprowadzanie psa w miejsca publicznie jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:
1) Właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a psy ras dużych i olbrzymich
bądź uznanych za agresywne lub zachowujące się w sposób agresywny – na smyczy i w kagańcu oraz
wyłącznie przez osoby dorosłe,
2) Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu, w miejscach mało
uczęszczanych przez ludzi i tylko wtedy, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli
nad jego zachowaniem.
4. Ust. 3 stosuje się odpowiednio do innych zwierząt domowych mogących stanowić zagrożenie dla ludzi.
5. Zabronione jest:
1) Pozostawianie psa bez dozoru, jeżeli nie jest on należycie uwiązany lub nie znajduje się w pomieszczeniu
zamkniętym albo na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający wydostanie się psa na zewnątrz,
2) Wpuszczania psów do piaskownic i na place zabaw dla dzieci,
3) Wprowadzania psów do sklepów, zakładów produkcji spożywczej, zakładów usługowych, lokali
gastronomicznych, aptek, szpitali, obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów, których
administracje wprowadziły te zakazy ( z wyjątkiem psów przewodników osób niewidomych).
6. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez
te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku.
7. Padlinę zwierząt należy usuwać niezwłocznie, dostarczając ją do najbliżej położonego grzebowiska zwłok
zwierzęcych i ich części lub najbliżej położonej spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
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Rozdział 7.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH
WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ, W TYM TAKŻE ZAKAZU ICH UTRZYMYWANIA
NA OKREŚLONYCH OBSZARACH LUB W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH.
§ 18.
1. Na ternach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane pod
warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszej uchwale.
2. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany:
3. Zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób
zgodny z prawem, w tym z wymogami niniejszej uchwały,
4. Nie dopuszczać do zanieczyszczania terenu nieruchomości,
5. Nie dopuszczać do powstawania wobec innych osób zamieszkujących na terenie nieruchomości lub
nieruchomościach sąsiednich uciążliwości takich jak: odór, hałas.
6. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na ternach przeznaczonych w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego pod tereny mieszkaniowe oraz w obrębie istniejącej zabudowy budynkami
wielorodzinnymi.
Rozdział 8.
WYZNACZANIE OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWI DERATYZACJI I TERMINÓW
JEJ PRZEPROWADZANIA
§ 19.
1.1) (uchylony)
2. Deratyzacja na terenie całej gminy zostaje przeprowadzona w następujących terminach: od 15 marca do
15 kwietnia oraz od 15 września do 15 października każdego roku.
3. O terminie przeprowadzenia deratyzacji Gmina informuje mieszkańców za pośrednictwem obwieszczenia
wywieszanego na tablicy Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie, na tablicach ogłoszeniowych zlokalizowanych
w poszczególnych sołectwach oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie.
4.2) (uchylony)
5. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Burmistrz Miasta i Gminy
Sztum określi w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, obszary podlegające
obowiązkowej deratyzacji oraz termin jej przeprowadzenia.

1) Przez

§ 1 pkt. 1 uchwały Nr XXVII/257/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr XXV/226/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Sztum. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2013 r., poz. 1105), która
weszła w życie z dniem 13 marca 2013 r.
2) Przez § 1 pkt. 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.
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