Elektronicznie podpisany przez:
Jerzy Staniewski; Gmina Margonin
dnia 24 marca 2020 r.

UCHWAŁA NR XVII/179/2020
RADY MIASTA I GMINY MARGONIN
z dnia 24 marca 2020 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Margonin
Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 2010 ze zmianami) w związku z art. 18 ust
2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku,
poz. 506 ze zmianami) po zaopiniowaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Chodzieży, Rada Miasta i Gminy Margonin uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Margonin, stanowiący
załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Margonin.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XII/135/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 11 września 2015 roku
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Margonin (Dz. Urz. Woj. Wlkp.
z 2015 roku, poz. 5237 ze zmianami).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po
UrzędowymWojewództwa Wielkopolskiego.

upływie

14 dni

od

dnia

ogłoszenia

w Dzienniku

Przewodniczący Rady
Jerzy Staniewski

Id: A42E0C04-BB73-4A62-B6BA-A0C1FB446F24. Podpisany

Strona 1

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVII/179/2020
Rady Miasta i Gminy Margonin
z dnia 24 marca 2020 roku

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
położonych w granicach administracyjnych Gminy Margonin, dotyczące:
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:
a) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych obejmującego co najmniej:
papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady,
b) prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkty selektywnego
zbierania odpadów komunalnych w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy,
które zapewniają przyjmowanie co najmniej odpadów komunalnych: wymienionych w lit. a, odpadów
niebezpiecznych, przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów niekwalifikujących się do odpadów
medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w
formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów
wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz odpadów tekstyliów i
odzieży,
c) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku
publicznego,
d) mycie i naprawy pojazdów 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:
a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych
źródłach,
b) liczby osób korzystających z tych pojemników;
3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością 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.
§ 2. Treść uchwały pozostaje w ścisłym związku z pojęciami i definicjami zawartymi w:
1) ustawie z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 2010 ze zmianami);
2) ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 701
ze zmianami);
3) ustawie z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 1895 ze zmianami);
4) ustawie z dnia 29 czerwca 2007 roku o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (tekst
jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 2132 ze zmianami);
5) ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 122 ze
zmianami);
6) ustawie z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 284).
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Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania

następujących rodzajów odpadów:
1) papier,
2) metale,
3) tworzywa sztuczne,
4) szkło,
5) opakowania wielomateriałowe,
6) ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
7) odpady niebezpieczne,
8) przeterminowane leki i chemikalia,
9) 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,
10) zużyte baterie i akumulatory,
11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
12) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
13) zużyte opony,
14) odpady tekstylia i odzież,
15) odpady budowlane i rozbiórkowe,
2. Odpady, o których mowa w § 3 ust. 1, właściciele nieruchomości zobowiązani są zbierać i gromadzić
od chwili ich powstania.
3. Odpady, o których mowa w § 3 ust. 1 odbierane są w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi
rodzajami odpadów zbieranych selektywnie. Odpady te należy odbierać z częstotliwością określoną w
rozdziale 4.
4. Na terenie nieruchomości selektywne zbieranie odpadów tj. bioodpady, tworzywa sztuczne, odpady
opakowaniowe wielomateriałowe, metale, szło i papier, należy prowadzić systemem:
1) indywidualnym - polegającym na selektywnym zbieraniu odpadów komunalnych w przystosowanych do
tego celu pojemnikach indywidualnych lub workach foliowych przeznaczonych dla jednej nieruchomości,
albo
2) zbiorowym - polegającym na selektywnym zbieraniu odpadów komunalnych w przystosowanych do tego
celu pojemnikach przeznaczonych dla kilku nieruchomości lub dla budynku wielorodzinnego.
§ 4. Określa się następujące wymagania w zakresie uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych
zanieczyszczeń z chodników bezpośrednio położonych wzdłuż nieruchomości przez jej właściciela:
1) odgarnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń nie powodując zakłóceń w ruchu pieszym lub
pojazdów;
2) lód i śnieg niemożliwy do usunięcia i zalegający wzdłuż chodników należy posypać piaskiem lub innym
stosownym środkiem w celu zlikwidowania jego śliskości.
§ 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod
warunkiem, że odbywa się ono na własnej posesji przy użyciu wody i środków ulegających biodegradacji.
Mycie poza myjniami dotyczy tylko nadwozi pojazdów samochodowych.
2. Zabrania się mycia poza myjniami silników, podwozi i innych podzespołów samochodowych, w wyniku,
których następuje usuwanie substancji olejowych i innych substancji ropopochodnych.
3. Drobne naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi mogą odbywać się w
obrębie własnej nieruchomości tylko wtedy, gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, nie
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zanieczyszczają środowiska, a powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie
zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
§ 6. Mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się:
1) spalania odpadów powodujących wprowadzanie do atmosfery substancji szkodliwych. Dopuszcza się
spalanie odpadów pochodzenia roślinnego „na wolnym powietrzu” z zastrzeżeniem, że nie powoduje to
uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości,
2) gromadzenia odpadów nie będących odpadami komunalnymi (w tym odpadów poprodukcyjnych)
w pojemnikach przeznaczonych na odpady komunalne;
3) odprowadzania wód odpadowych i roztopowych do kanalizacji sanitarnej.
Rozdział 3.
Rodzaje 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
§ 7. 1. W celu realizacji obowiązku utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
zlokalizowanych w Gminie Margonin stosować należy:
1) do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych stosować należy:
a) pojemnik 120 litrowy lub 240 litrowy lub 1100 litrowy,
b) worki co najmniej 35-litrowe wykonane z folii polietylenowych lub materiałowych, o grubości
dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów, wykluczającej rozerwanie się worka,
e) kosze uliczne o pojemności od 20 do 70 litrów,
f) kontenery o pojemności 2-12 m 3,
2) do zbierania segregowanych odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej stosować należy:
a) worek lub pojemnik żółty, o minimalnej pojemności 120 l, do zbierania tworzyw sztucznych, metali,
opakowań wielomateriałowych, z napisem "PLASTIK",
b) worek lub pojemnik niebieski, o minimalnej pojemności 120 l, do zbierania papieru, z napisem
"PAPIER",
c) worek zielony lub pojemnik o minimalnej pojemności 120 l, do zbierania szkła, z napisem "SZKŁO",
d) worek brązowy, o minimalnej pojemności 120 l, do zbierania odpadów ulegających biodegradacji
ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, z napisem "BIOODPADY",
3) do zbierania segregowanych odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej stosować należy:
a) pojemnik żółty, o minimalnej pojemności 1100 l, do zbierania tworzyw sztucznych, metali, opakowań
wielomateriałowych, z napisem "PLASTIK",
b) pojemnik zielony, o minimalnej pojemności 1100 l, do zbierania szkła, z napisem "SZKŁO",
c) pojemnik niebieski, o minimalnej pojemności 240 l, do zbierania papieru, z napisem "PAPIER",
d) worek brązowy, o minimalnej pojemności 120 l, do zbierania odpadów ulegających biodegradacji
ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, z napisem "BIOODPADY",
3. Pojemniki, o których mowa w § 7 ust 1 pkt 1 - 3 powinny posiadać konstrukcję umożliwiającą ich
opróżnianie za pomocą typowych systemów załadowczych.
4. Pojemniki przeznaczone do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych powinny
być dostosowane do indywidualnych potrzeb właściciela, jednakże opróżniane w co najmniej
dwutygodniowym cyklu powinny zapewniać możliwość odbioru odpadów w ilościach co najmniej:
1) w szkołach i przedszkolach 2l na każdego ucznia i pracownika;
2) w lokalach gastronomicznych minimum 5l na każde jedno miejsce konsumpcyjne, jednak nie mniej
niż jeden pojemnik o pojemności 240l;
3) w lokalach handlowych minimum 20l na każde 20 m 2 powierzchni całkowitej, jednak nie mniej niż
1 pojemnik o pojemności 240l na
4) w hotelach, pensjonatach, domach opieki minimum 10l na jedno łóżko;
5) w zakładach rzemieślniczych, usługowych, produkcyjnych, co najmniej 1 pojemnik
o pojemności 120l na każdych 10 pracowników;
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6) w ośrodkach zdrowia, bankach, urzędach pocztowych i innych instytucjach administracyjnych oraz
gospodarczych wynosi minimum 1 pojemnik o pojemności 120l na 10 pracowników;
7) na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część
roku minimum 1 pojemnik o pojemności 120l;
8) na cmentarzach minimum 2l na każde miejsce pochówku;
9) na targowiskach minimum 20l na każde stanowisko handlowe, jednak nie mniej niż jeden pojemnik
240l;
10) dla pozostałych niewymienionych podmiotów – w zależności od potrzeb, jednak co najmniej jeden
pojemnik o pojemności min. 120 l;
§ 8. 1. Tereny przeznaczone do użytku publicznego obowiązkowo wyposażone przez właścicieli
nieruchomości w pojemniki do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych
oraz na odpady zbierane w sposób selektywny, co najmniej szkło, plastik, metal, papier.
2. Na drogach publicznych, ciągach handlowo - usługowych, parkach, placach zabaw terenach komunikacji
publicznej, w zależności od intensywności i specyfiki ruchu w pojemniki o pojemności co najmniej 30 litrów
– wzdłuż dróg publicznych, w parkach, placach zabaw, terenach komunikacji publicznej, ciągach handlowo usługowych. Na przystankach komunikacji publicznej, pojemniki należy lokalizować w pobliżu wiaty, a jeśli
jej nie ma - to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku.
§ 9. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymania pojemników w odpowiednim stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym poprzez:
1) umieszczanie w pojemnikach o określonych kolorach lub oznaczeniach wyłącznie odpadów do nich
przeznaczonych;
2) zapewnienie poddawania pojemników myciu i dezynfekcji na bieżąco w przypadku takiej potrzeby;
3) zapewnienie prawidłowego stanu technicznego umożliwiającego odbiór pojemników poprzez system
załadowczy.
§ 10. 1. Nieruchomości zamieszkałe, na których powstają odpady winny być wyposażone w
pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, o pojemności 120litrów na każde 4 osoby
zamieszkałe w gospodarstwie domowym.
2. W zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej dopuszcza się zbieranie odpadów w jednym zbiorczym
pojemniku, o pojemności nie mniejszej niż suma minimalnej pojemności pojemników dobranych według
liczby osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym.
3. Dopuszcza się zbieranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w workach w sytuacji,
gdy ilość wytworzonych odpadów komunalnych zmieszanych przekracza minimalną pojemność pojemnika
przeznaczonego na ten rodzaj odpadów, określoną w § 10 ust 1.
Rozdział 4.
Częstotliwości i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 11. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z
terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na
nieruchomości.
2. Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z nieruchomości winna być dostosowana do ilości
powstających na niej odpadów.
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3. Minimalne częstotliwości odbierania odpadów komunalnych określa poniższa tabela:
Nieruchomości
Domki letniskowe lub inne
niezamieszkałe
Nieruchomości
Nieruchomości
nieruchomości
przez
zamieszkałe
zamieszkałe
wykorzystywane na cele
Rodzaj odpadu
mieszkańców,
w zabudowie
w zabudowie
rekreacyjnona których
jednorodzinnej
wielorodzinnej
wykorzystywane jedynie
powstają odpady
przez część roku
komunalne
Raz na dwa tygodnie
raz na dwa
w terminie od 1 maja
tygodnie z
do 30 września, w terminie
Niesegregowane
zastrzeżeniem że w
co najmniej
od 1 października do 30
(zmieszane)
raz na dwa
okresie od kwietnia
raz na dwa
kwietnia odbiór odpadów
odpady
tygodnie
do października
tygodnie
następuje w terminie
komunalne
odpady odbierane
uzgodnionym pomiędzy
będą, co tydzień
właścicielem nieruchomości
a operatorem systemu
raz na miesiąc w terminie
od 1 maja do 30 września,
w terminie od 1 października
do 30 kwietnia odbiór
Papier
raz na miesiąc
raz na miesiąc
raz na miesiąc
odpadów następuje
w terminie uzgodnionym
pomiędzy właścicielem
nieruchomości a operatorem
systemu
raz na miesiąc w terminie
od 1 maja do 30 września,
w terminie od 1 października
tworzywa
do 30 kwietnia odbiór
sztuczne, metale,
raz na miesiąc
raz na miesiąc
raz na miesiąc
odpadów następuje
opakowania
w terminie uzgodnionym
wielomateriałowe
pomiędzy właścicielem
nieruchomości a operatorem
systemu
co najmniej raz na dwa
miesiące w terminie
od 1 maja do 30 września,
w terminie od 1 października
co najmniej
co najmniej raz na co najmniej raz na
do 30 kwietnia odbiór
szkło
raz na dwa
dwa miesiące
dwa miesiące
odpadów następuje
miesiące
w terminie uzgodnionym
pomiędzy właścicielem
nieruchomości a operatorem
systemu
odpady ulegające
co dwa
co dwa tygodnie,
co dwa tygodnie,
co dwa tygodnie,
biodegradacji, ze
tygodnie,
w miesiącach
w miesiącach od
w miesiącach od maja
szczególnym
w miesiącach
od kwietnia
kwietnia do
do września (włącznie),
uwzględnieniem od kwietnia do
do listopada
listopada
a w terminie od 1 kwietnia do
bioodpadów
listopada
(włącznie),
(włącznie),
31 maja oraz
(włącznie),
z zastrzeżeniem że
od 1 października do 30
w okresie od
listopada odbiór odpadów
kwietnia do
następuje w terminie
października
uzgodnionym pomiędzy
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właścicielem nieruchomości
a operatorem systemu

odpady odbierane
będą, co tydzień
odpady
niebezpieczne,
przeterminowane
leki i chemikalia,
odpady
niekwalifikujące
się do odpadów
medycznych, o
których mowa w
§ 3 ust 1. pkt 9)
zużyte baterie i
akumulatory,
zużyty sprzęt
elektryczny i
elektroniczny,
meble i inne
odpady
wielkogabarytow
e, zużyte opony,
odpady tekstylia i
odzież, odpady
budowlane i
rozbiórkowe

2 razy w roku,
w odstępach
co najmniej
5 miesięcy

2 razy w roku,
w odstępach
co najmniej
5 miesięcy

co najmniej
1 razy w roku

2 razy w roku,
w odstępach
co najmniej
5 miesięcy

§ 12. 1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zobowiązani są do
pozbywania się z terenu nieruchomości selektywnie zebranych odpadów w sposób przedstawiony poniżej:
1) tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe (zbierane łącznie) pochodzące z gospodarstw
domowych odbierane zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów;
2) szkło pochodzące z gospodarstw domowych odbierane zgodnie z harmonogramem wywozu;
3) papier pochodzący z gospodarstw domowych odbierany zgodnie z harmonogramem wywozu;
4) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów pochodzące z gospodarstw
domowych odbierane zgodnie z harmonogramem.
5) odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, 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,
zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady
wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady tekstylia i odzież, odpady budowlane i rozbiórkowe (powstałe w
wyniku prac remontowych wykonywanych wyłącznie przez właścicieli nieruchomości niewymagających
pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych – zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 1186 ze zmianami) pochodzące z gospodarstw
domowych odbierane okresowo zgodnie z harmonogramem
2. Do czasu utworzenia stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, odpady o
których mowa w § 12 ust 1. odbierane będą za pomocą mobilnego punktu zbierania odpadów komunalnych
tzw. „gratowozu”, 2 razy w roku, w odstępach co najmniej 5 miesięcy, zgodnie z harmonogramem.
3. Właściciel nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej może dokonywać kompostowania odpadów
ulegających biodegradacji we własnym zakresie, w sposób niepowodujący uciążliwości dla otoczenia, w
indywidualnym przydomowym kompostowniku.
4. Mieszkańcy mogą przekazać na własny koszt odpady, jak:
1) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (wszelkiego rodzaju kompletny zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny, m. in. lodówki, pralki, zamrażarki, telewizory, komputery, monitory, odkurzacze, suszarki,
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lokówki, latarki, żyrandole) w systemie określonym przepisami w punktach sprzedaży przy zakupie nowego
sprzętu;
2) zużyte baterie i akumulatory w systemach zbiórki prowadzonych przez organizacje odzysku w obiektach
użyteczności publicznej itp.;
3) odzież i tekstylia w systemach zbiórki prowadzonych przez organizacje odzysku do pojemników
usytuowanych w miejscach użyteczności publicznej,
4) segregowane odpady do punktów skupu surowców wtórnych.
5. Gmina może zorganizować zbiórkę wybranych odpadów w dodatkowych miejscach i terminach.
O zasadach zbierania odpadów organizator zbiórki poinformuje w sposób zwyczajowo przyjęty.
6. Na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy pojemniki i worki z odpadami
komunalnymi należy wystawiać w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed
wejściem na teren nieruchomości.
7. Nie wystawienie worków lub pojemników w miejsca umożliwiające odbiór zgodnie z obowiązującym
harmonogramem odbioru odpadów komunalnych skutkuje nieodebraniem odpadów.
8. Nieodebrane odpady, z przyczyn określonych w ust. 6 i 7, właściciel przechowuje na terenie swojej
posesji do czasu następnego terminu odbioru określonego w harmonogramie.
9. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
zbierane selektywnie, w zależności od ilości wytwarzanych odpadów są obowiązani do pozbywania się z
terenu nieruchomości selektywnie zebranych odpadów w sposób przedstawiony w ust. 1 oraz ust. 2
10. Zbieranie odpadów w sposób selektywny oznacza, że właściciel nieruchomości w zabudowie
jednorodzinnej zbiera rocznie nie mniej niż 12 worków do selektywnego zbierania, o pojemności min. 120 l.
11. W przypadku nieruchomości zamieszkałych przez jedną lub dwie osoby, określa się, że właściciel
nieruchomości winien zebrać co najmniej 6 worków do selektywnego zbierania, o pojemności min. 120 l.
§ 13. 1. Odpady zbierane w sposób selektywny powinny być wstępnie oczyszczone i pozbawione
zawartości. Opakowania z tworzyw sztucznych należy zmniejszyć objętościowo.
2. Zabrania się umieszczania w pojemnikach, workach przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów
innych niż te, na jakie przeznaczony jest ten worek lub pojemnik.
3. Oddawane przez mieszkańców odpady będą sprawdzane i oceniane pod względem stopnia zgodności
zawartości worków i pojemników z odpadami z zasadami prowadzenia segregacji określonymi w niniejszym
regulaminie. Przy stwierdzeniu zanieczyszczeń w pojemniku lub worku powyżej 10% sposób postępowania
z odpadami wyglądał będzie jak w ust. 4, 5 i 6.
4. Na worek/pojemnik z odpadami nieodebranymi przy pierwszym stwierdzonym zanieczyszczeniu powyżej
dopuszczalnego poziomu będzie naklejana żółta naklejka informująca o powodzie nieodebrania odpadów.
5. Na worek/pojemnik z odpadami nieodebranymi przy drugim stwierdzonym zanieczyszczeniu powyżej
dopuszczalnego poziomu będzie naklejana czerwona naklejka informująca o powodzie nieodebrania
odpadów.
6. Drugi stwierdzony przypadek zanieczyszczenia odpadów zbieranych selektywnie powyżej
dopuszczalnego poziomu będzie skutkował zmianą sposobu naliczania opłaty. W takim przypadku zebrane
odpady będą traktowane jak niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.
7. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne znajdujące się poza pojemnikami nie będą odbierane.
8. Zabrania się umieszczania w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych odpadów
niemających charakteru komunalnych, w tym pochodzących z działalności gospodarczej, odpadów
medycznych oraz odpadów kuchennych z lokali gastronomicznych.
9. Nieruchomość, na której mieszkaniec prowadzi działalność gospodarczą zarejestrowaną we własnym
lokalu mieszkalnym, w wyniku której powstają wyłącznie odpady komunalne w niewielkiej ilości, które
mieszczą się w pojemniku na odpady, uznaje się za nieruchomość zamieszkałą, dla której nie ma potrzeby
zawarcia odrębnej umowy na wywóz odpadów. Ww. odpady winny być zbierane w odpowiednich
pojemnikach i workach na odpady komunalne.
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10. Postępowanie z odpadami innymi niż komunalne powstającymi na terenie nieruchomości w wyniku
prowadzenia działalności gospodarczej musi być zgodne z zasadami określonymi w ustawie o odpadach.
§ 14. 1. Do pojemników/worków na odpady z papieru, należy wrzucać:
1) niezabrudzone zgniecione kartony, tekturę falistą;
2) gazety, magazyny, gazetki reklamowe, ulotki, katalogi;
3) zeszyty i stare książki bez plastikowych okładek;
4) torebki papierowe, papier pakunkowy;
5) papierowe wytłaczanki na jajka.
2. Do pojemników/worków na odpady z papieru, zabrania się wrzucać m.in.:
1) zabrudzonego, zatłuszczonego papieru, resztek żywności;
2) pieluch jednorazowego użytku, podpasek higienicznych, odzieży i tekstyliów;
3) papieru termicznego do faksu i drukarki, paragonów, papieru do pieczenia, worków po wapnie, cemencie,
gipsie, tapet;
4) styropianu, folii aluminiowych.
3. Do pojemników/worków na odpady szklane, należy wrzucać:
1) butelki ze szkła barwionego i białego;
2) słoiki po dżemach i przetworach bez nakrętek, gumowych uszczelek;
3) opakowania szklane po pokarmach dla dzieci;
4) naczynia ze szkła zwykłego.
4. Do pojemników/worków na odpady szklane, zabrania się wrzucać m.in.:
1) naczyń żaroodpornych, kryształów;
2) porcelany, fajansu, ceramiki, płytek ceramicznych, doniczek;
3) luster, kineskopów, świetlówek, żarówek, termometrów;
4) szyb okiennych zbrojonych i samochodowych;
5) szkła okularowego;
6) szkła laboratoryjnego oraz ampułek po lekach.
5. Do pojemników/worków na odpady: z tworzyw sztucznych, metali, opakowania wielomateriałowe, należy
wrzucać:
1) butelki po napojach typu PET;
2) butelki po chemii gospodarczej;
3) plastikowe nakrętki;
4) opakowania po żywności np. jogurtach, śmietanach;
5) suche, grube folie i torby z tworzyw sztucznych, worki i reklamówki;
6) aluminiowe puszki po napojach oraz inne metale;
7) opakowania wielomateriałowe typu Tetrapak np. kartony po sokach, mleku.
6. Do pojemników/worków na odpady: z tworzyw sztucznych, metali, opakowania wielomateriałowe,
zabrania się wrzucać m.in.:
1) butelek i pojemników z zawartością;
2) mokrych folii, opakowań po słodyczach;
3) opakowań i butelek po olejach i smarach;
4) puszek i pojemników po farbach i lakierach;
5) opakowań po środkach chwasto i owadobójczych;
6) styropianu, plastikowych zabawek i mebli ogrodowych i ich części, sprzętu AGD;
7) naczyń styropianowych jednorazowego użytku;
8) tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego;
9) baterii.
7. Do worków na odpady ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, należy
wrzucać czysty odpad (bez worków) w postaci:
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1) odpadów zielonych powstałych w przydomowych ogródkach tj. ścięta trawa, liście, chwasty i ścięte
kwiaty, drobne gałęzie;
2) odpadków warzywnych i owocowych (w tym obierek itp.), skorupek jaj, fusów po kawie i herbacie,
zużytych ręczników papierowych i chusteczek higienicznych.
8. Do worków na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, zabrania
się wrzucać m.in.:
1) mięsa i kości zwierząt;
2) odchodów zwierząt, trocin i piasku z kuwet;
3) popiołu;
4) leków;
5) drewna impregnowanego;
6) płyt wiórowych i MDF;
7) ziemi i kamieni;
8) pampersów;
9) płynnych odpadów kuchennych;
10) innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).
§ 15. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczający do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia
nieczystości ciekłych, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości. Ilość nieczystości
ciekłych odprowadzanych do zbiornika bezodpływowego powinna odpowiadać ilości zużytej wody
pomniejszona o zużycie wody do celów (np. podlewanie ogrodów, potrzeby gospodarstwa rolnego) według
wskazań zamontowanego pod licznika.
2. Właściciele nieruchomości mają obowiązek zgłoszenia do Urzędu Miasta i Gminy Margonin
faktu rozpoczęcia użytkowania zbiornika bezodpływowego, oczyszczalni przydomowej ścieków bytowych
celem ujęcia w ewidencji prowadzonej przez gminę.
3. Właściciele nieruchomości mają obowiązek zgłoszenia do Urzędu Miasta i Gminy Margonin
faktu zaprzestania użytkowania zbiornika bezodpływowego, oczyszczalni przydomowej ścieków bytowych
celem wykreślenia z ewidencji prowadzonej przez gminę.
4. Zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odcieków z obornika do zbiorników
bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe.
5. Właściciele nieruchomości, które nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej, są zobowiązani do podpisania
umowy z przedsiębiorcą uprawnionym, na opróżnianie zbiornika bezodpływowego lub opróżnianie osadnika
oczyszczalni przydomowej.
6. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych z terenów nieruchomości
dopuszczalny jest wyłącznie w dni powszednie w godzinach od 7.00-20.00.
§ 16. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do okazywania upoważnionym przez
Burmistrza Miasta i Gminy Margonin osobom dowodów uiszczania opłat oraz umów:
1) na usługi w zakresie wywozu odpadów,
2) wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych,
3) wywozu osadów i nieczystości ciekłych ze zbiorników oczyszczalni przydomowych wynikających z
instrukcji eksploatacji.
2. Dowody uiszczania opłat za wykonanie ww. usług właściciele nieruchomości są zobowiązani
przechowywać przez okres 2 lat.
Rozdział 6
Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami
§ 17. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są podejmować działania zmierzające do
ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów, w szczególności poprzez:
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1) używanie toreb wielokrotnego użytku, w szczególności płóciennych, do codziennych zakupów;
2) kupowanie produktów w opakowaniach zwrotnych;
3) korzystanie z opakowań, pudełek, pojemników, słoików, które nadają się do wielokrotnego
wykorzystania;
4) kupowanie produktów bez opakowania lub minimalnie opakowanych;
5) zgniatanie butelek plastikowych, opakowań wielomateriałowych oraz tekturowych przed wrzuceniem do
pojemnika;
6) oddawanie odzieży organizacjom charytatywnym bądź wrzucanie do pojemników na odzież;
7) przekazywanie starych, nieuszkodzonych mebli organizacjom charytatywnym lub innym
zainteresowanym.
2. Prowadząc edukację ekologiczną należy dążyć do następujących celów:
1) zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów;
2) zwiększenie udziału odzysku, w szczególności szkła, metali, tworzyw sztucznych oraz papieru, a także
odzysk energii z odpadów.
Rozdział 7
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 18. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i
środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed
zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, zobowiązane są trzymać je na swojej
nieruchomości oraz zapewnić właściwą opiekę i ponoszą pełną odpowiedzialność za ich zachowanie.
3. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do poddawania ich okresowym szczepieniom
obowiązkowym.
4. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:
1) właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy,
a psa ras uznanych za agresywne lub zachowujących się w sposób agresywny – na smyczy
i w kagańcu oraz w miarę możliwości przez osoby pełnoletnie;
2) zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko w miejscach mało uczęszczanych
przez ludzi i tylko wtedy, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad
jego zachowaniem (z wyłączeniem psów agresywnych).
5. Zapisy ust. 4 stosuje się odpowiednio do innych zwierząt domowych mogących stanowić zagrożenie dla
ludzi.
6. 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) wprowadzanie psów do obiektów, których właściciele wprowadzili ten zakaz (z wyjątkiem psów
przewodników osób niewidomych).
7. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych
przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do użytku wspólnego.
Obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych z psem przewodnikiem.
8. Właściciele psów zobowiązani są do okazania na każde żądanie straży miejskiej lub innej uprawionej
osoby, aktualnego zaświadczenia o przeprowadzeniu obowiązkowego szczepienia.
§ 19. 1.Obowiązek unieszkodliwienia zwłok zwierzęcych należy do:
1) osób posiadających zwierzęta,
2) zarządcy drogi, gdy padłe zwierzę znajduje się na jezdni lub w obrębie pasa drogowego.
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2. Padlinę zwierząt i ich części należy usunąć niezwłocznie, dostarczając ją do najbliższego położonego
grzebowiska zwłok zwierzęcych lub najbliżej położonej spalarni zwłok zwierzęcych.

Rozdział 8
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich
na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
§ 20. Na terenie Gminy Margonin utrzymywanie zwierząt gospodarskich (należy przez to rozumieć
w szczególności świnie, kozy, owce, konie, bydło, kury, kaczki, gęsi, gołębie, indyki, króliki, nutrie, norki,
tchórzofretki, lisy, pszczoły oraz inne zwierzęta w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie
zwierząt gospodarskich) odbywa się przy zachowaniu następujących warunków:
1) chów lub hodowla zwierząt odbywa się w sposób zapewniający odpowiednie miejsce dla zwierząt,
ale także miejsce służące do przygotowania karmy i gromadzenia w sposób właściwy odchodów
tych zwierząt, przy zachowaniu przepisów sanitarnych i weterynaryjnych - zgodnie z
obowiązującymi przepisami,
2) wszelkie zwierzęta gospodarskie utrzymywane na terenie nieruchomości nie mogą mieć możliwości
jej swobodnego opuszczenia,
3) utrzymanie i hodowla zwierząt powinny być usytuowane i prowadzone w taki sposób,
aby nie pogarszały warunków zdrowotnych, sanitarnych i porządkowych otoczenia zwłaszcza
nieruchomości sąsiednich, nie powodowały uciążliwych zanieczyszczeń powietrza (odorów), gleby i
wody oraz innych uciążliwości dla ludzi przebywających w obiektach przeznaczonych na stały
pobyt lub w ich bezpośredniej bliskości,
4) dopuszcza się hodowlę gołębi, królików, drobiu oraz utrzymywanie koni w celach terapeutycznych i
rekreacyjnych, na terenach zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej, przy spełnieniu wymagań
określonych w ust. 1 pkt. 1,
5) zabrania się chowu zwierząt gospodarskich na nieruchomościach o zabudowie wielorodzinnej oraz
takich, na których znajdują się budynki użyteczności publicznej,
§ 21. 1. 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 niniejszej uchwały;
2) nie dopuszczać do zanieczyszczenia nieruchomości;
3) nie dopuszczać do powstawania wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości
lub nieruchomościach sąsiednich uciążliwości;
4) sprzątać odchody zwierząt powstałe podczas ich przepędzania przez ulice i inne tereny przeznaczone
do wspólnego użytku.
2. W przypadku stwierdzenia uciążliwości Burmistrz Miasta i Gminy Margonin może wprowadzić całkowity
zakaz hodowli i trzymania zwierząt na określonym obszarze lub na terenie poszczególnych nieruchomości.
Rozdział 9
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§ 22. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają:
1) obszary zabudowane budynkami wielorodzinnymi;
2) obiekty użyteczności publicznej;
3) obszary zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa bądź
przechowywania lub składowania produktów rolno–spożywczych i gospodarki odpadami;
4) obszary zabudowy zagrodowej.
2. Deratyzacja powinna być przeprowadzona co najmniej raz w roku w okresie od 15 marca do 15 kwietnia.
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Rozdział 10
Postanowienia końcowe
§ 23. Burmistrz Miasta i Gminy Margonin sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów
obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie.
§ 24. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy odrębne.
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Uzasadnienie
Zgodnie
z ustawą
z dnia
13 września
1996 roku
o utrzymaniu
czystości
i porządku
w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 2010 ze zmianami) rada gminy zobowiązana jest
do zorganizowania systemu odbierania odpadów komunalnych na terenie gmin.
Wypełniając dyspozycję art. 4 ust 1 ustawy - rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego
inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Regulamin jest
aktem prawa miejscowego.
Regulamin uzyskał pozytywną opinię Państwowego Powiatowego
w Chodzieży – opinia z dnia 5 marca 2020 roku, znak. ON.HK.0700.4.20.

Inspektora

Sanitarnego

Regulamin zawiera wymagania art. 4 ust 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
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