
UCHWAŁA NR XLV/484/2018
RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borne Sulinowo

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz.130) oraz art. 4 ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września  1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2017 r. poz. 12, 89, 2056 i 2422) uchwala się, co 
następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, określa szczegółowe zasady  utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Borne Sulinowo.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2. 1. Na każdej nieruchomości, na której wytwarzane są odpady komunalne wprowadza się obowiązek 
selektywnego zbierania odpadów w zakresie określonym w niniejszym regulaminie.

2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
z wydzieleniem następujących frakcji odpadów:

1) szkło,

2) papier i tektura,

3) tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe,

4) odpady wielkogabarytowe,

5) odpady budowlane i rozbiórkowe,

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

7) zużyte kartridże i tonery,

8) zużyte opony,

9) zużyte baterie,

10) zużyte akumulatory,

11) chemikalia i opakowania po chemikaliach,

12) przeterminowane leki i opakowania po lekach,

13) świetlówki i żarówki,

14) przepracowane oleje silnikowe,

15) odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (trawa, liście, drobne 
gałęzie, odpadki warzywne i owocowe, w tym obierki itp.).

3. Odpady, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3 i 15 należy zbierać w pojemnikach określonych w rozdziale 3.

4. W zabudowie jednorodzinnej oraz na nieruchomościach na których znajdują się domki letniskowe lub 
inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część 
roku (stanowiące nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne), pojemniki do 
selektywnej zbiórki odpadów określonych w ust. 2 pkt 1-3 i 15, mogą być zastąpione workami, spełniającymi 
wymagania określone w rozdziale 3.

5. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się selektywnie zebranych odpadów 
komunalnych poprzez:
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1) przekazywanie ich podmiotowi wykonującemu usługi odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości;

2) przekazywanie do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;

3) umieszczenie w pojemnikach zlokalizowanych na terenie aptek i punktów aptecznych odpadów, o których 
mowa w ust.2 pkt 12;

4) umieszczenie w pojemnikach zlokalizowanych na terenie instytucji użyteczności publicznej oraz szkołach 
odpadów, o których mowa w ust.2 pkt 9.

6. Postępowanie z innymi odpadami, niewymienionymi w ust.2 w sposób zgodny z powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 21 z późn.zm.).

§ 3. 1.  Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu, liści i innych 
zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, w tym chodników położonych 
bezpośrednio wzdłuż ich nieruchomości.

2. Obowiązek określony w ust.1 należy wykonać niezwłoczne po ustaniu opadów.

3. Usuwanie zanieczyszczeń należy wykonywać ręcznie lub mechanicznie, bądź też za pomocą środków 
chemicznych prawnie dopuszczonych do tego celu.

4. Uprzątnięcie błota, śniegu i lodu właściciel nieruchomości jest zobowiązany wykonać w sposób 
umożliwiający poruszanie się pieszych i pojazdów.

§ 4. 1.  Mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami, warsztatami naprawczymi mogą być 
wykonywane w obrębie nieruchomości, jeżeli odbywa się to za wiedzą i zgodą osoby posiadającej tytuł prawny 
do nieruchomości oraz wypełnia warunki określone w ust. 2 i 3.

2. Mycie samochodów poza myjniami, może obejmować tylko nadwozie pojazdów. Naprawy pojazdów 
samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą obejmować jedynie drobne naprawy związane z bieżącą 
eksploatacją pojazdów.

3. Mycie i naprawy pojazdów, o których mowa w ust.1 i 2 mogą się odbywać pod warunkiem, że:

1) nie skutkują zanieczyszczeniem środowiska naturalnego, a powstające ścieki nie będą odprowadzane 
bezpośrednio do wód i gleby oraz kanalizacji deszczowej;

2) postępowanie z powstającymi odpadami będzie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich 

utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 5. 1. W celu realizacji obowiązku utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, na której 
zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady 
komunalne do zbierania odpadów komunalnych należy stosować:

1) zamykane pojemniki na odpady komunalne zmieszane w kolorze czarnym lub szarym o pojemności 120L, 
240L, 1100L;

2) pojemniki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów szkła, papieru i tektury, tworzyw sztucznych, 
metali, opakowań wielomateriałowych i odpadów ulegających biodegradacji o pojemności 120L, 240L, 
1100L;

3) worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów szkła, papieru i tektury, tworzyw sztucznych, 
metali, opakowań wielomateriałowych i odpadów ulegających biodegradacji o pojemności od 60 do 120 L;

4) kosze uliczne o pojemności od 35 do 70 L.

2. Na terenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na której 
nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, minimalna pojemność pojemnika na odpady 
komunalne zmieszane, stanowiącego obowiązkowe wyposażenie nieruchomości, wynosi 120L.
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3. Określa się rodzaje pojemników i worków przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów na 
terenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na której nie zamieszkują 
mieszkańcy a powstają odpady komunalne:

1) Niebieski z oznaczeniem „Papier”  - przeznaczony do zbierania papieru i tektury;

2) Żółty z oznaczeniem „Metale i tworzywa sztuczne” – przeznaczony do zbierania tworzyw sztucznych, 
metali i opakowań wielomateriałowych;

3) Brązowy z oznaczeniem „Bio” – przeznaczony do zbierania odpadów ulegających biodegradacji;

4) Zielony z oznaczeniem „Szkło” – przeznaczony do zbierania szkła.

3a. Na pojemnikach i workach, o których mowa w ust.3 pkt. 1-4, umieszcza się w widoczny sposób 
informację o przeznaczeniu na określony rodzaj odpadów zbieranych selektywnie.

3b. W okresie do dnia 30 czerwca 2022 r. dopuszcza się stosowanie pojemników w kolorach innych niż 
wskazane w ust.1 pkt.1 i ust.3 pod warunkiem oznaczenia ich zgodnie z ust. 3a.

4. Pojemniki przeznaczone do zbierania komunalnych odpadów zmieszanych powinny być dostosowane do 
indywidualnych potrzeb właściciela, uwzględniać miesięczny harmonogram odbioru odpadów i poniższe 
miesięczne wskaźniki wytwarzania odpadów:

1) na każdego mieszkańca nieruchomości wielorodzinnej z terenu miasta Borne Sulinowo: 50 litrów;

2) na każdego mieszkańca nieruchomości wielorodzinnej z terenu gminy Borne Sulinowo: 30 litrów;

3) min. 120 litrów na 1 nieruchomość jednorodzinną z terenu miasta i gminy Borne Sulinowo;

4) na każdego ucznia i dziecko w szkołach: 8 litrów, na każdego zatrudnionego pracownika: 10 litrów;

5) na każde dziecko w żłobkach, przedszkolach, punktach przedszkolnych: 15 litrów, na każdego 
zatrudnionego pracownika: 10 litrów;

6) na każdego pracownika w budynkach użyteczności publicznej: 10 litrów;

7) na każde 10 m 2 powierzchni użytkowej lokalu handlowego: 60 litrów, jednak co najmniej jeden pojemnik 
o pojemności 120 litrów na lokal;

8) na jedno miejsce konsumpcyjne lokalu gastronomicznego: 20 litrów, jednak co najmniej jeden pojemnik 
o pojemności 120 litrów na lokal;

9) na uliczny punkt gastronomiczny: 120 litrów;

10) na każdego pracownika zakładu rzemieślniczego, usługowego i produkcyjnego, biura, magazynu, 
hurtowni, pracowni, gabinetu: 10 litrów, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 litrów na 
zakład;

11) na jedno łóżko dla  domów opieki, hospicjów, schronisk dla bezdomnych, noclegowni i schronisk 
młodzieżowych oraz innych nieruchomości o podobnej funkcji: 60 litrów;

12) na jedno łóżko dla hoteli, pensjonatów i innych obiektów noclegowych nieskategoryzowanych (np. 
wynajem pokoi, ośrodki wypoczynkowe, pokoje gościnne, agroturystyka): 40 litrów;

13) na każdą działkę dla ogrodów działkowych w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada każdego roku: 
10 litrów;

14) na każdą osobę na polu namiotowym lub biwakowym: 40 litrów;

15) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również 
ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika na odpady o pojemności min.60 
litrów;

16) min. 120 litrów na każdą nieruchomość, na której znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości 
wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku.

5. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów segregowanych (odrębnie każda frakcja) powinny być 
dostosowane do indywidualnych potrzeb właściciela, uwzględniać miesięczny harmonogram odbioru odpadów 
i poniższe miesięczne wskaźniki wytwarzania odpadów:
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1) na każdego mieszkańca nieruchomości wielorodzinnej z terenu miasta Borne Sulinowo: 50 litrów;

2) na każdego mieszkańca nieruchomości wielorodzinnej z terenu gminy Borne Sulinowo: 30 litrów;

3) min. 120 litrów na 1 nieruchomość jednorodzinną z terenu miasta i gminy Borne Sulinowo;

4) na każdego ucznia i dziecko w szkołach: 8 litrów, na każdego zatrudnionego pracownika: 10 litrów;

5) na każde dziecko w żłobkach, przedszkolach, punktach przedszkolnych: 15 litrów, na każdego 
zatrudnionego pracownika: 10 litrów;

6) na każdego pracownika w budynkach użyteczności publicznej: 10 litrów;

7) na każde 10 m 2 powierzchni użytkowej lokalu handlowego: 60 litrów, jednak co najmniej jeden pojemnik 
o pojemności 120 litrów na lokal;

8) na jedno miejsce konsumpcyjne lokalu gastronomicznego: 20 litrów, jednak co najmniej jeden pojemnik 
o pojemności 120 litrów na lokal;

9) na uliczny punkt gastronomiczny: 120 litrów;

10) na każdego pracownika zakładu rzemieślniczego, usługowego i produkcyjnego, biura, magazynu, 
hurtowni, pracowni, gabinetu: 10 litrów, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 litrów na 
zakład;

11) na jedno łóżko dla  domów opieki, hospicjów, schronisk dla bezdomnych, noclegowni i schronisk 
młodzieżowych oraz innych nieruchomości o podobnej funkcji: 60 litrów;

12) na jedno łóżko dla hoteli, pensjonatów i innych obiektów noclegowych nieskategoryzowanych (np. 
wynajem pokoi, ośrodki wypoczynkowe, pokoje gościnne, agroturystyka): 40 litrów;

13) na każdą działkę dla ogrodów działkowych w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada każdego roku: 
10 litrów;

14) na każdą osobę na polu namiotowym lub biwakowym: 40 litrów;

15) min.120 litrów na każdą nieruchomość, na której znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości 
wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku.

6. Ustala się dla właścicieli nieruchomości prowadzących ogrody działkowe do gromadzenia odpadów 
w postaci liści i traw (odpady zielone) minimalny rozmiar pojemnika przeznaczonego na zbieranie tego rodzaju 
odpadów na poziomie 1100 L, jeżeli liczba osób korzystających jest nie mniejsza niż 10, bądź dopuszcza się 
poddanie kompostowaniu na potrzeby własne.

7. Do zbierania większej ilości odpadów komunalnych właściciele nieruchomości mogą stosować pojemniki 
określone w § 5.

8. Właściciel nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości na której 
nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne wyposaża nieruchomość w pojemniki do zbierania 
odpadów komunalnych o pojemności odpowiedniej do ilości wytwarzanych odpadów komunalnych 
z uwzględnieniem wskaźników określonych w ust. 4 oraz zdefiniowanej minimalnej wielkości pojemnika, 
określonej w ust.2.

9. Obowiązek określony w ust. 8 właściciel nieruchomości zapewnia we własnym zakresie lub może 
skorzystać z usługi dostarczenia pojemników na odpady zmieszane oraz zbierane selektywnie przez 
przedsiębiorcę, na podstawie odrębnej umowy z tym przedsiębiorcą.

10. Właściciel nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy, w zabudowie jednorodzinnej lub 
nieruchomości na której znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku (stanowiące nieruchomości 
niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne) zapewnia we własnym zakresie worki do selektywnej 
zbiórki odpadów, oznaczone logo firmy odbierającej odpady komunalne z terenu nieruchomości.

11. Przy określaniu miejsc usytuowania pojemników lub worków przeznaczonych do selektywnego 
zbierania odpadów, o których mowa w ust.1, właściciel nieruchomości zobowiązany jest uwzględniać przepisy 
prawa budowlanego oraz gwarantować w terminie odbioru nieutrudniony dostęp do pojemników i worków dla 
pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady.
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12. W zabudowie wielorodzinnej pojemniki na odpady zbierane selektywnie należy ustawić w miejscach 
zbierania odpadów zmieszanych lub w ich pobliżu.

13. W przypadku, gdy nie jest możliwe ustawienie pojemników na własnej nieruchomości, należy zapewnić 
ustawienie pojemników na nieruchomości położonej w bliskim sąsiedztwie, za zgodą właściciela tej 
nieruchomości.

14. W zabudowie wielorodzinnej dopuszcza się możliwość tworzenia tzw. „Gniazd” na odpady zbierane 
selektywnie (szkło, papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, odpady 
ulegające biodegradacji) tj. wspólnych pojemników dla kilku nieruchomości pod warunkiem spełnienia 
warunków określonych w § 5 ust.1, 3, 3a i 4.

15. Utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym właściciel 
nieruchomości realizuje poprzez:

1) wrzucanie odpadów odpowiednio do pojemników zgodnie z ich przeznaczeniem;

2) domykanie pojemników wyposażonych w klapy w celu zabezpieczenia przed dostępem wód  opadowych;

3) czyszczenie preparatami usuwającymi drobnoustroje, owady oraz nieprzyjemne zapachy;

4) niedopuszczanie do przeciążania pojemników;

5) utrzymywanie w czystości miejsca ustawienia pojemników.

16. Na drogach i w miejscach publicznych odpady gromadzi się w koszach ulicznych. Pojemniki powinny 
być wykonane z materiału niepalnego, a ich konstrukcja powinna umożliwiać łatwe opróżnianie. 
Rozmieszczenie pojemników powinno uwzględniać natężenia ruchu pieszego oraz ilości osób korzystających 
z obiektu. Odległość pomiędzy koszami nie powinna przekraczać 150 m.

17. Zabrania się wrzucania do koszy ulicznych odpadów pochodzących z gospodarstw domowych, 
ogródków działkowych oraz będących wynikiem prowadzenia działalności handlowej, produkcyjnej bądź 
usługowej.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 6. 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, 
a powstają odpady komunalne pozbywają się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób 
obejmujący selektywne gromadzenie odpadów w pojemnikach lub workach, gromadzenie odpadów 
komunalnych zmieszanych w pojemnikach oraz przekazywanie przedsiębiorcy wpisanemu do rejestru 
działalności regulowanej i wyłonionemu w postępowaniu przetargowym przeprowadzonym przez Burmistrza 
Bornego Sulinowa.

2. Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości musi zapewniać właściwy 
stan sanitarno-porządkowy nieruchomości i musi być dostosowana do ilości zebranych odpadów i możliwości 
ich gromadzenia w pojemnikach i workach stanowiących wyposażenie nieruchomości.

3. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których 
powstają odpady komunalne:

1) odpady komunalne zmieszane - teren miasta Borne Sulinowo:

a) w budynkach jednorodzinnych  – 1 raz na 2 tygodnie,

b) w budynkach wielorodzinnych – 2 razy w tygodniu,

c) w nieruchomościach niezamieszkałych – 2 razy w tygodniu;

2) odpady komunalne zmieszane - teren wiejski gminy:

a) w budynkach jednorodzinnych  – 1 raz na 2 tygodnie,

b) w budynkach wielorodzinnych – 1 raz na 2 tygodnie,

c) w nieruchomościach niezamieszkałych – 1 raz na 2 tygodnie;
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3) odpady segregowane z papieru, tektury, metali, opakowań wielomateriałowych, tworzyw sztucznych oraz 
szkła - teren miasta Borne Sulinowo:

a) w budynkach jednorodzinnych  – 1 raz na 2 tygodnie,

b) w budynkach wielorodzinnych – 1 raz w tygodniu,

c) w nieruchomościach niezamieszkałych – 1 raz  w tygodniu;

4) odpady segregowane z papieru, tektury, metali, opakowań wielomateriałowych, tworzyw sztucznych oraz 
szkła - teren wiejski gminy:

a) w budynkach jednorodzinnych  – 1 raz na 2 tygodnie,

b) w budynkach wielorodzinnych – 1 raz na 2 tygodnie,

c) w nieruchomościach niezamieszkałych – 1 raz na 2 tygodnie;

5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe - teren miasta Borne 
Sulinowo:

a) w budynkach jednorodzinnych  – 2 razy  w roku,

b) w budynkach wielorodzinnych – 2 razy w roku,

c) w nieruchomościach niezamieszkałych – 2 razy w roku;

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe - teren wiejski gminy:

a) w budynkach jednorodzinnych  – 2 razy  w roku,

b) w budynkach wielorodzinnych – 2 razy w roku,

c) w nieruchomościach niezamieszkałych – 2 razy w roku;

7) odpady ulegające biodegradacji, które nie są poddane procesowi kompostowania na terenie danej 
nieruchomości - teren miasta Borne Sulinowo:

a) w budynkach jednorodzinnych  – 1 raz  w tygodniu,

b) w budynkach wielorodzinnych – 2 razy w tygodniu,

c) w nieruchomościach niezamieszkałych – 2 razy w tygodniu;

8) odpady ulegające biodegradacji, które nie są poddane procesowi kompostowania na terenie danej 
nieruchomości - teren wiejski gminy:

a) w budynkach jednorodzinnych  – 1 raz na 2 tygodnie,

b) w budynkach wielorodzinnych – 1 raz na 2 tygodnie,

c) w nieruchomościach niezamieszkałych – 1 raz na 2 tygodnie

4. Opróżnianie koszy ulicznych powinno być prowadzone z częstotliwością, która nie powoduje ich 
przepełnienia, jednak nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu.

5. Właściciele nieruchomości z terenu miasta i gminy Borne Sulinowo mogą w sposób ciągły przekazywać 
selektywnie zebrane odpady, wymienione w § 2 ust.2 do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 
zlokalizowanego w Bornem Sulinowie, w godzinach jego otwarcia, poprzez dostarczenie ich we własnym 
zakresie.

6. Dopuszcza się gromadzenie w pojemnikach na odpady komunalne zmieszane popiołów z ogrzewania 
nieruchomości zamieszkałych paliwem stałym po ich uprzednim wystudzeniu.

7. Odpady ulegające biodegradacji zebrane na terenie nieruchomości mogą być na jej terenie poddane 
procesowi kompostowania, ale nie powinny powodować uciążliwości dla użytkowników nieruchomości 
sąsiednich.

Id: 3BFDD8C0-C2B1-46C9-BF9C-FF2810991B32. Podpisany Strona 6



8. Odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne zbierane w osobnych kontenerach lub 
workach przeznaczonych do tego rodzaju odpadów można przekazać nieodpłatnie do punktu selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych w ilości nie większej niż 500 kg rocznie (wyłączając materiały izolacyjne 
i ociepleniowe, które przyjmowane będą w ilości nie większej niż 1 m3 rocznie) - w przypadku właścicieli 
nieruchomości zamieszkałej jednorodzinnej, a w przypadku budynków wielolokalowych – od jednego lokalu 
mieszkalnego. Wyjątek stanowią odpady z remontów, powstające w trakcie robót wykonywanych przez 
podmiot świadczący usługi w tym zakresie. W takim przypadku wykonawca, jako wytwórca odpadów 
w rozumieniu ustawy o odpadach, ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji 
zamówienia.

9. Właściciele nieruchomości zobowiązani są przekazywać odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny poza zorganizowaną zbiórką, we własnym zakresie do punktu selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych (PSZOK)utworzonego przez gminę.

§ 7. 1. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe 
oczyszczalnie ścieków, zobowiązani są do zapewnienia systematycznego usuwania nieczystości ciekłych 
z urządzeń służących do ich gromadzenia, w sposób nie dopuszczający do ich przepełnienia, gwarantujący 
zachowanie czystości i porządku na nieruchomości. Pozbywanie się nieczystości ciekłych ze zbiorników 
bezodpływowych winno nastąpić nie rzadziej niż 1 raz na kwartał. Pozbywanie się komunalnych osadów 
ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków winno nastąpić nie rzadziej niż 1 raz na rok.

2. Właściciele nieruchomości nie podłączonych do kanalizacji sanitarnej , której budowa w danym rejonie 
Gminy nie jest technicznie lub ekonomicznie uzasadniona, zobowiązani są do gromadzenia nieczystości 
ciekłych w miejscu ich powstawania poprzez budowę zbiornika bezodpływowego lub wyposażenie 
nieruchomości w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych spełniającą wymogi określone w przepisach 
odrębnych.

§ 8. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości zwłok padłych 
zwierząt, w sposób obejmujący przekazanie zwłok zwierzęcia przedsiębiorcy prowadzącemu działalność 
gospodarczą, w zakresie odbioru odpadów lub posiadającemu zezwolenie na transport tego typu odpadów albo 
zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich 
części, na podstawie indywidualnej umowy zawartej pomiędzy właścicielem nieruchomości, a tym 
przedsiębiorcą.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 9. Zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych odebranych przez 
przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie miasta i gminy 
Borne Sulinowo odbywa się w regionalnych instalacjach przetwarzania odpadów komunalnych lub instalacjach 
zastępczych, określonych w „Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 
2016-2022 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2023-2028.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub 
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 10. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe obowiązane są do:

1) zapewnienia właściwej opieki nad zwierzętami w celu niedopuszczenia do zagrożeń życia,  zanieczyszczeń 
nieruchomości, terenów i obiektów użyteczności publicznej oraz obsługi ludności;

2) wyeliminowania zagrożeń i uciążliwości dla ludzi, w tym hałasu, nieprzyjemnej woni, roznoszenia 
pasożytów, insektów itp. oraz nie stwarzania uciążliwego oddziaływania na sąsiednią nieruchomość i jej 
mieszkańców;

3) niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta na terenach publicznych, 
w szczególności takich jak drogi, chodniki, podwórka, parki i tereny zielone poprzez wrzucenie 
zanieczyszczeń do koszy na odpady uliczne. Obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych korzystających 
z pomocy psów przewodników. W celu realizacji tego obowiązku osoba wyprowadzająca psa w miejscach 
publicznych winna posiadać akcesoria (worek, torebkę, chwytak itp.) do zbierania odchodów;
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4) wyprowadzania psów na teren publiczny w obroży i na smyczy, a w przypadku psa rasy uznawanej na 
podstawie odrębnych przepisów za agresywną lub w inny sposób zagrażającego otoczeniu, również 
w kagańcu.

2. Wymóg wyprowadzania psa na smyczy nie dotyczy psów znajdujących się na terenach prywatnych, 
w szczególności ogrodzonych nieruchomości.

3. Zwierzęta pozostawione bez opieki, wobec których nie zastosowano zabezpieczeń wyżej wymienionych, 
podlegają schwytaniu i dowiezieniu do schroniska dla bezdomnych zwierząt, z którym gmina Borne Sulinowo 
ma podpisaną stosowną umowę.

Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, 

w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

§ 11. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, 
przeznaczonych pod funkcję mieszkaniową.

§ 12. 1. Zabrania się hodowli zwierząt gospodarskich w nieruchomościach przeznaczonych pod funkcje 
mieszkaniowe.

2. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany:

1) zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób 
zgodny z prawem, w tym z wymogami regulaminu;

2) nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenu nieruchomości;

3) nie dopuszczać do powstawania wobec innych osób zamieszkujących na tej samej nieruchomości lub 
nieruchomościach sąsiednich uciążliwości takich jak: hałas, odór.

3. Ule pszczele powinny być stawiane w odległości nie mniejszej niż 30 m od zabudowań mieszkalnych 
i dróg publicznych i co najmniej 10 m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przelatujące 
pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.

§ 13. Zabrania się zanieczyszczania nieruchomości, ulic i innych miejsc publicznych odchodami zwierząt, 
karmą, ściółką lub innymi odpadami pochodzącymi z hodowli.

Rozdział 8.
Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania

§ 14. Wprowadza się obowiązek przeprowadzania deratyzacji na terenie gminy Borne Sulinowo 
w miesiącach marzec i październik każdego roku.

§ 15. Obowiązkowej deratyzacji podlegają:

1) obiekty użyteczności publicznej i obsługi ludności;

2) domy mieszkalne i budynki gospodarcze nieprzyłączone do kanalizacji sanitarnej;

3) budynki zamieszkania zbiorowego, budynki wielorodzinne oraz wielolokalowe;

4) zabudowane miejsca na pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych;

5) pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich;

6) targowiska miejskie;

7) szalety publiczne.

§ 16. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Burmistrz Bornego 
Sulinowa określi, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, obszary podlegające 
obowiązkowej deratyzacji oraz termin jej przeprowadzenia.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa.

§ 18. Tracą moc uchwały Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie:
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1) Nr XXV/258/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borne Sulinowo ( Dz. Urz. Woj. Zach. 
z 2016 r. poz. 3210);

2) Nr XXXIV/375/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 19 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borne Sulinowo ( Dz. 
Urz. Woj. Zach. z 2017 r. poz. 2366).

§ 19. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 
i wchodzi w życie dnia 1 maja 2018 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dariusz Czerniawski
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