
PROJEKT 

Uchwała Nr  XX/129/2020 

Rady Gminy Łysomice 

z dnia 23 czerwca 2020 r. 

 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łysomice 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości                     

i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 i 2020, Dz. U. z 2020 r. poz. 150, 284                    

i 875), art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                       

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), po zasięgnięciu opinii Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łysomice                

w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIX/201/2013 Rady Gminy Łysomice z dnia 6 marca 2013 r.                

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łysomice.  

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łysomice. 

 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2021 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

                       

                   Robert Kożuchowski 

 

  

 

 

 

 

 

 



Załącznik do uchwały Nr XX/129/2020 

Rady Gminy Łysomice 

z dnia 23 czerwca 2020 r. 

 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY 

ŁYSOMICE 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku                

na terenie Gminy Łysomice. 

 

Rozdział II 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

 

§ 2. 1. Każda nieruchomość, na której powstają odpady komunalne, jest miejscem 

prowadzenia selektywnego zbierania odpadów w zakresie określonym w Regulaminie. 

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania 

następujących rodzajów odpadów komunalnych: 

1) tworzyw sztucznych i metali oraz opakowań wielomateriałowych; 

2) papieru i tektury; 

3) szkła; 

4) bioodpadów, w tym odpadów zielonych; 

5) odpadów niebezpiecznych; 

6) przeterminowanych leków i chemikaliów; 

7) odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie 

domowym w wyniku przyjmowania produktów medycznych w formie iniekcji                         

i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł                       

i strzykawek; 

8) zużytych baterii i akumulatorów; 

9) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 

10) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych; 

11) odpadów budowlanych i rozbiórkowych; 

12) zużytych opon; 

13) odpadów tekstyliów i odzieży. 

3. Odpady określone w ust. 2 odbierane są w sposób gwarantujący ich niezmieszanie                  

z innymi rodzajami odpadów. 

4. Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu i lodu oraz 

innych zanieczyszczeń z części nieruchomości stanowiących ich własność służących                      

do użytku publicznego. 

§ 3. 1. Określa się w sposób szczegółowy sposób pozbywania się odpadów komunalnych 

przez właścicieli nieruchomości: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy zbierać w pojemnikach                        

i w terminach odbioru odpadów udostępnić przedsiębiorcy odbierającemu odpady 

komunalne; 



2) papier, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, metale oraz szkło należy 

zbierać w workach lub w pojemnikach, a w terminach odbioru odpadów udostępnić 

przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne; 

3) bioodpady w tym odpady zielone: 

a) należy zbierać w workach lub w pojemnikach, a w terminach odbioru odpadów 

udostępnić przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne, 

b) dopuszcza się przekazywać odpady stanowiące części roślin pochodzących                          

z pielęgnacji terenów zielonych do punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

w danym roku kalendarzowym, z zastrzeżeniem § 3 ust. 1 pkt 3 lit. c, 

c) zagospodarować poprzez kompostowanie na terenie nieruchomości na zasadach 

określonych w § 3 ust. 2; 

4) odpady niebezpieczne należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych; 

5) przeterminowane leki należy gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach 

ustawionych w wyznaczonych aptekach; 

6) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie 

domowym w wyniku przyjmowania produktów medycznych w formie iniekcji                              

i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł                            

i strzykawek należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych; 

7) chemikalia oraz zużyte opony należy: 

a) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

b) przekazywać do punktów ich sprzedaży; 

8) zużyte baterie należy: 

a) gromadzić w ustawionych do tego celu pojemnikach na terenie gminy, 

b) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

c) przekazywać do punktów ich sprzedaży; 

9) zużyte akumulatory należy: 

a) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

b) przekazywać do punktów ich sprzedaży; 

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy: 

a) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

b) przekazywać do punktów jego sprzedaży; 

11) meble i odpady wielkogabarytowe należy przekazywać do punktu selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych  

12) odpady budowlane i rozbiórkowe: 

a) pochodzące z drobnych remontów nieruchomości zamieszkałych, w ilości do 250 kg  

na gospodarstwo domowe w danym roku kalendarzowym, 

13) tekstylia i odzież należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych; 

2. Właściciele nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej mogą kompostować 

bioodpady we własnym zakresie i na własne potrzeby w kompostowniku przydomowym                

wg poniższych wymagań: 

1) kompostownik przydomowy może mieć formę: 

- luźnej pryzmy - w przypadku gospodarstw rolnych, 



- kompostownika otwartego - składającego się z 4 ścian zbudowanych z desek, siatki 

lub innych materiałów, 

- kompostownika zamkniętego - plastikowego lub drewnianego pojemnika z otworami 

pozwalającymi na wentylację, stwarzającymi optymalne warunki do rozkładu; 

2) kompostownik przydomowy winien być zlokalizowany w miejscu wydzielonym                   

na terenie nieruchomości, w sposób zapobiegający rozproszeniu się kompostowanych 

odpadów, lokalizacja nie powinna powodować uciążliwości dla otoczenia oraz 

negatywnego oddziaływania na środowisko. 

3. Właściciel nieruchomości posiadający kompostownik przydomowy i kompostujący 

bioodpady oraz odpady stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów 

zielonych ogrodów zwolniony jest w całości z obowiązku  posiadania pojemnika lub worka 

na bioodpady. 

§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami dozwolone jest tylko przy 

wykorzystaniu środków ulegających biodegradacji wyłącznie: 

1) na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego pod warunkiem,                         

że powstające ścieki nie spowodują zanieczyszczenia środowiska, gromadzone                        

są w szczelnych zbiornikach bezodpływowych lub są gromadzone w sposób 

umożliwiający ich usunięcie, w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane 

bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi; 

2) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego 

przygotowanych i specjalnie oznaczonych. 

2. Drobne naprawy poza warsztatami naprawczymi (związane z bieżącą eksploatacją) 

pojazdów samochodowych, na terenie nieruchomości dozwolone są tylko za zgodą 

właściciela nieruchomości, nie zanieczyszczają środowiska, a powstające odpady                           

są gromadzone w pojemnikach do tego przeznaczonych oraz pod warunkiem zabezpieczenia 

przed przedostawaniem się płynów samochodowych do środowiska. 

§ 5. Zakazuje się: 

1) wrzucania do urządzeń przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów 

komunalnych:  

a) śniegu, lodu, gorących popiołów, żużli,  

b) odpadów, takich jak: odpady budowlane i rozbiórkowe, przeterminowane leki, 

chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, które należy zbierać oddzielnie  

i usuwać na zasadach określonych w niniejszym regulaminie;  

2) umieszczania w urządzeniach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych 

odpadów pochodzących z działalności gospodarczej; 

3) wyrzucania do koszy ulicznych odpadów pochodzących z gospodarstw domowych oraz              

z działalności handlowej, produkcyjnej, usługowej; 

4) zbierania odpadów poza urządzeniami do nich przeznaczonymi; 

 

Rozdział III 

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki 

rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym 

 

§ 6. 1. Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz nie zamieszkują 

mieszkańcy a powstają odpady komunalne ma obowiązek wyposażyć nieruchomość              

w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych, z zastosowaniem wymagań określonych              

w § 9 oraz w ilości zapewniającej ich nieprzepełnienie przy uwzględnieniu częstotliwości 

odbierania odpadów określonej w rozdziale IV. 



 

§ 7. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany zbierać niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne, w pojemnikach o pojemności wynoszącej minimum: 

1) 10 l/ 1 mieszkańca/ tydzień, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 litrów na każdą 

nieruchomość zamieszkałą; 

2) 3 l/ 1 dziecko, ucznia, studenta, pracownika/ 1 tydzień w przedszkolach, szkołach,  

3) 10 l/ 1 pracownika/ 1 tydzień w zakładach rzemieślniczych, usługowych, produkcyjnych, 

biurach, urzędach, przychodniach, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 litrów na taką 

nieruchomość; 

4) 15 l/ 1 miejsce konsumpcyjne / 1 tydzień w lokalach gastronomicznych; 

5) 15 l/ 1 łóżko/ 1 tydzień w hotelach, motelach, pensjonatach, bursach, noclegowniach,  

6) 20 l/ 1 pracownika/ 1 tydzień w stacjonarnych punktach handlowych.  

 

§ 8. Odpady zbierane selektywnie, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. a - g, zbierane  są 

w pojemnikach, workach lub kontenerach o minimalnej pojemności 60 litrów,                              

z zastosowaniem wymagań określonych w § 9, o pojemnościach zapewniających zbieranie 

wszystkich odpadów z terenu nieruchomości przez okres między kolejnymi odbiorami. 

 

§ 9. 1. Do zbierania odpadów komunalnych służą następujące pojemniki:  

1) pojemniki o pojemności: od 60 l do 2500 l; 

2) kontenery o pojemności: od 1,3 m
3
 do 30 m

3
; 

3) worki z tworzyw sztucznych o pojemności: od 15 l do 120 l oraz worki typu big bag               

do zbierania odpadów budowlanych o pojemności 1,0 m
3
;  

4) kosze uliczne o pojemności od 20 l do 120 l.  

2. Wszystkie urządzenia do zbierania odpadów komunalnych, wymienione w ust. 1, muszą 

być szczelne, o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej i odpowiadające obowiązującym 

normom. 

 

§ 10. 1. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się następujące oznakowania 

kolorystyczne pojemników lub worków do zbierania odpadów komunalnych:  

1) kolor niebieski – przeznaczone do zbierania papieru i tektury;  

2) kolor żółty - przeznaczone do zbierania tworzyw sztucznych, opakowań 

wielomateriałowych i metali;  

3) kolor zielony - przeznaczone do zbierania szkła;  

4) kolor brązowy - przeznaczone do zbierania odpadów ulegających biodegradacji                          

i odpadów zielonych; 

- z umieszczonym oznakowaniem określającym rodzaj gromadzonego wewnątrz odpadu. 

2. Worek lub pojemnik do zbiórki odpadów musi ponadto posiadać oznaczenie 

określające rodzaj odpadu gromadzonego w worku lub pojemniku. Stosuje się następujące 

napisy określające rodzaj gromadzonego wewnątrz odpadu: 

1) „Metale i tworzywa sztuczne” - dla pojemników i worków w kolorze żółtym; 

2) „Papier” dla pojemników i worków w kolorze niebieskim; 

3) „Szkło” - dla pojemników i worków w kolorze zielonym; 

4) „Bio” - dla pojemników i worków w kolorze brązowym. 

 

§ 11. Ustala się następujące standardy utrzymania urządzeń do zbierania odpadów 

komunalnych i miejsc zbierania i gromadzenia odpadów w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym:  

1) właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać urządzenia do zbierania odpadów 

komunalnych w stanie czystości;  



2) urządzenia do zbierania odpadów komunalnych nie powinny być uszkodzone,                         

np. nieszczelne lub pozbawione pokrywy;  

3) miejsca gromadzenia odpadów należy utrzymywać w stanie czystości poprzez                          

ich zamiatanie i uprzątanie;  

4) właściciel nieruchomości ma obowiązek okresowego dezynfekowania pojemników                  

na odpady.  

 

§ 12. 1. Na terenie nieruchomości urządzenia do zbierania odpadów komunalnych należy 

ustawić w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla przedsiębiorcy uprawnionego                          

do odbierania odpadów komunalnych.  

2. W przypadku, gdy niemożliwe jest ustawienie urządzeń do zbierania odpadów 

komunalnych na własnej nieruchomości dopuszcza się ich ustawienie na innej nieruchomości, 

położonej w niedalekim sąsiedztwie, wyłącznie za zgodą jej właściciela. 

3. W przypadku, gdy brak jest dostępu do urządzeń do zbierania odpadów komunalnych 

dla przedsiębiorcy uprawnionego do odbierania odpadów komunalnych właściciel 

nieruchomości zobowiązany jest w dniu odbioru odpadów komunalnych wystawić                       

te urządzenia przed wejściem na teren nieruchomości. Dopuszcza się możliwość odstąpienia 

od wymogu wystawiania tych urządzeń w porozumieniu z przedsiębiorcą uprawnionym                  

do odbierania odpadów komunalnych. 

4. Wyselekcjonowane odpady budowlane muszą być złożone w udostępnionych przez 

przedsiębiorcę urządzeniach, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu przedsiębiorcy,                 

na miejscu nie utrudniającym korzystania z nieruchomości lub wyznaczonym do tego celu 

przez właściciela w zabudowie wielorodzinnej.  

 

§ 13. Właściciele nieruchomości zabudowanych, usytuowanych na terenach                                

nie uzbrojonych w sieć kanalizacji sanitarnej, są zobowiązani do dostosowania wielkości 

zbiornika bezodpływowego do liczby osób stale lub czasowo przebywających na jej terenie, 

w taki sposób, by opróżnianie było konieczne nie częściej niż raz w miesiącu bez 

dopuszczenia do przepełnienia, a w przypadku przydomowej oczyszczalni ścieków                        

do dostosowania jej wielkości do liczby osób wyżej określonych w sposób zapewniający 

uzyskanie stopnia oczyszczenia ścieków określonego w przepisach odrębnych. 

 

§ 14. 1. Zarządca drogi wykonując obowiązki wynikające z art. 5 ust. 4 ustawy ustawia 

kosze uliczne przy ciągach pieszych, w tym w szczególności w miejscach o dużym natężeniu 

ruchu pieszego.  

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do właścicieli nieruchomości, na których 

przebiegają ciągi piesze służące użyteczności publicznej.  

3. Do ustawiania koszy ulicznych i zapewnienia odbioru zebranych tam odpadów 

zobowiązani są również prowadzący na nieruchomości działalność handlową, jeżeli w pobliżu 

obiektu handlowego nie ustawiono koszy ulicznych, o których mowa wyżej. Kosze te należy 

ustawiać przy obiekcie handlowym.  

4. Za stan sanitarny, techniczny i porządkowy koszy ulicznych odpowiadają podmioty 

zobowiązane do ich ustawienia. 

 

Rozdział IV 

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych                 

z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do wspólnego użytku 

publicznego oraz warunki uznania, że odpady są zbierane w sposób selektywny 

 

§ 15. 1. Odpady niesegregowane (zmieszane) należy zbierać w pojemnikach do zbierania 

odpadów komunalnych.  

2. Odpady zbierane selektywnie, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 zbierane                            

są  w następujący sposób: 



1) na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zabudowie 

jednorodzinnej: 

a) papier i tektura zbierane są razem w workach lub pojemnikach , 

b) tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe zbierane są razem                        

w workach lub pojemnikach , 

c) szkło oraz opakowania ze szkła zbierane są razem w pojemnikach lub workach; 

d) odpady zielone i ulegające biodegradacji zbierane są w pojemnikach lub workach; 

2) na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,                                                   

w zabudowie wielorodzinnej  

a) papier i tektura zbierane są razem w workach lub pojemnikach, 

b) tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe zbierane są razem                          

w pojemnikach lub workach,   

c) szkło oraz opakowania ze szkła zbierane są razem w pojemnikach lub workach; 

d) odpady zielone i ulegające biodegradacji zbierane są w pojemnikach lub workach; 

 

3) odpady komunalne ulegające biodegradacji oraz odpady zielone mogą być:  

a) przekazywane przez mieszkańców bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych, 

b) kompostowane we własnym zakresie i na własne potrzeby, jeżeli nie powoduje                       

to uciążliwości dla otoczenia i negatywnego oddziaływania na  środowisko; 

 

4) pochodzące z gospodarstw domowych przeterminowane leki należy:  

a) umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w aptekach, 

b) przekazywać bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;  

5) powstające w gospodarstwach domowych chemikalia oraz zużyte opony, pochodzące                   

z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, należy przekazywać 

bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;   

6) zużyte baterie i akumulatory powstające w gospodarstwach domowych należy: 

a) przekazywać do podmiotu zbierającego te odpady,  

b) przekazywać bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach domowych 

należy:  

a) przekazywać do punktów zbierania tego rodzaju odpadów, 

b) przekazywać bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;  

8) meble i inne odpady wielkogabarytowe mogą być przekazywane przez mieszkańców 

bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;  

9) odpady budowlane i rozbiórkowe powstające w gospodarstwach domowych: 

a) pochodzące z prowadzenia drobnych prac nie wymagających uzyskania pozwolenia              

na budowę, ani zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót - w ilości nie większej 

niż 250 kg na gospodarstwo domowe na rok, można dostarczyć do punktu 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

b) inne niż wymienione w lit. a - na odrębne zamówienie ich odbioru - należy zbierać                    

w urządzeniach zamówionych u przedsiębiorcy odpowiadającego za odbieranie 

odpadów komunalnych.  

 

§ 16. 1. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości musi następować 

w terminach zapewniających właściwy stan sanitarno-porządkowy nieruchomości                      

oraz terenów przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego. 

2. Ustala się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości                      

i terenów przeznaczonych do użytku publicznego: 

1) z budynków mieszkalnych jednorodzinnych: 

a)  odpady komunalne (zmieszane) odbierane są nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; 



b) odpady komunalne segregowane o których mowa w § 2 ust. pkt 1-3 Regulaminu 

odbierane są nie rzadziej niż raz w miesiącu; 

c) bioodpady odbierane są nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; 

zgodnie z przyjętym na dany rok harmonogramem; 

 

2) z budynków wielolokalowych i przeznaczonych do użytku publicznego: 

a) odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) odbierane są: 

- w okresie od listopada do marca -  są nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; 

- w okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż raz na tydzień; 

zgodnie z przyjętym na dany rok harmonogramem; 

b) odpady komunalne segregowane o których mowa w § 2 ust. pkt 1-3 Regulaminu 

odbierane są nie rzadziej niż raz w miesiącu, zgodnie z przyjętym na dany rok 

harmonogramem;;  

c) bioodpady odbierane są:  

- w okresie od listopada do marca -  są nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; 

- w okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż raz na tydzień; 

zgodnie z przyjętym na dany rok harmonogramem; 

3) z domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 

rekreacyjno–wypoczynkowe: 

a) odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) odbierane są w okresie od maja                 

do września, zgodnie z przyjętym na dany rok harmonogramem; 

b) odpady komunalne segregowane o których mowa w § 2 ust. pkt 1-3 Regulaminu 

odbierane są od maja do września w nie rzadziej niż raz w miesiącu; zgodnie                       

z przyjętym na dany rok harmonogramem; 

c) bioodpady odbierane są od maja do września nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; 

zgodnie z przyjętym na dany rok harmonogramem; 

3. Dopuszcza się odbiór odpadów niesegregowanych (zmieszanych) z terenów 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne                

- nie rzadziej niż raz w miesiącu;  

§ 17. W okresie letnim, właściciele nieruchomości, na terenach których prowadzona jest 

działalność wiążąca się z okresowym przebywaniem osób (wynajem pokoi itp.) zobowiązani 

są do zwiększenia częstotliwości usuwania odpadów lub wyposażenia nieruchomości w 

dodatkowe pojemniki na odpady. 

§ 18. 1. Obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych uznaje się za 

spełniony w przypadku, gdy w pojemnikach lub workach przeznaczonych do zbierania danej 

frakcji odpadów znajduje się co najmniej 90% (objętościowo) właściwych odpadów. 

2. Jeżeli w pojemniku do odpadów niesegregowanych (zmieszanych) znajduje się więcej 

niż 10% (objętościowo) odpadów wymienionych w § 2 ust. 2 pkt 1-13 regulaminu uznaje się, 

że odpady nie są zbierane w sposób selektywny. 

§ 19. Ustala się następujące zasady w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych: 

1) opróżnianie odbywa się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego 

do uprawnionego przedsiębiorcy, który musi je zrealizowane w okresie 7 dni od dnia 

złożenia; 

2) częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni 

przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji; 

3) zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku i transportu odpadów komunalnych 

oraz nieczystości płynnych pracownicy podmiotu uprawnionego mają obowiązek 

natychmiast usunąć. 

 

 



 

Rozdział V 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

 

§ 20. Właściciele nieruchomości winni zapobiegać powstaniu odpadów i ograniczać                 

ich ilość, a także podjąć działania mające na celu ułatwienie poddania procesom odzysku 

wytworzonych odpadów poprzez: 

1) świadomy wybór produktów pod kątem ilości i zawartości; 

2) wielokrotne używanie produktów i opakowań; 

3) stosowanie odświeżania, renowacji i drobnych napraw produktów; 

4) zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji poprzez kompostowanie                      

na terenie nieruchomości. 

 

Rozdział VI 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed 

zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 

przeznaczonych do wspólnego użytku 

 

§ 21.  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, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt. 

§ 22. 1. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy: 

1) stały i skuteczny dozór; 

2) nie wprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic                  

dla dzieci, kąpielisk oraz na tereny objęte zakazem na podstawie odrębnych przepisów; 

3) zwalnianie zwierząt domowych z uwięzi wyłącznie na terenach zielonych, w sytuacji, 

gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem pod warunkiem 

pozostawienia go w kagańcu w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom znajdującym się 

w miejscach publicznych, nie dotyczy ono psów ras uznanych za agresywne; 

4) zwalnianie psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy 

nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa                            

i wykluczający samowolny dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką                      

ze stosownym ostrzeżeniem; 

5) natychmiastowe usuwanie, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta

 domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego,                 

a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.; 

nieczystości te, umieszczone w szczelnych, nie ulegających szybkiemu rozkładowi torbach, 

muszą być deponowane w urządzeniach do zbierania odpadów, postanowienie to nie dotyczy 

osób niewidomych, korzystających z psów przewodników; 

2. Hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są spełniać wymogi ustanowione dla 

hodujących zwierzęta gospodarskie na obszarach wyłączonych spod zabudowy. 

3. Postanowienia § 21 ust. 1 dotyczą także zwierząt nieudomowionych, utrzymywanych 

w charakterze zwierząt domowych. 

§ 23. Zwierzęta pozostawione bez opieki, wobec których nie zastosowano zabezpieczeń 

wyżej wymienionych, podlegają schwytaniu i dowiezieniu do schroniska dla bezdomnych 

zwierząt z którym Gmina Łysomice ma podpisaną umowę. 

§ 24. Właściciele, którzy w nienależyty sposób sprawują opiekę nad swoimi psami 

ponoszą koszty ich schwytania, dowozu do schroniska, utrzymania i ewentualnego leczenia. 

 



 

Rozdział VII 

Wymagania odnośnie utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych                

z produkcji rolniczej 

 

25. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych                 

z produkcji rolniczej i jako takie oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego. 

2. Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy także zwartych terenów, 

zajętych przez budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne, instytucje użyteczności 

publicznej, strefy przemysłowe, ogrody działkowe. 

3. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie 

zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami: 

1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających 

wymogi prawa; 

2) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska w tym emisje będące jej skutkiem zostaną 

ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona. 

4. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wymienionych w ust. 3, 

zobowiązani są do przestrzegania zapisów Regulaminu, a ponadto przestrzegać przepisów 

sanitarno- epidemiologicznych. 

5. Pszczoły trzymać w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej 10 m od granicy 

nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły 

uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich. 

§ 26. Właściciele zwierząt gospodarskich wykorzystywanych podczas sezonu letniego 

mają obowiązek usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości karmy lub ściółki 

pozostawionych na ulicach, placach i innych miejscach publicznych. 

 

Rozdział VIII 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania 

 

§ 27. Wyznacza się zabudowany obszar Gminy Łysomice, jako obszar podlegający 

obowiązkowi przeprowadzenia deratyzacji w terminach od dnia 1 kwietnia do dnia 30 

kwietnia i od dnia 1 października do dnia 31 października. 

§ 28. Obowiązek powyższy uznaje się za wykonany, jeżeli właściciel nieruchomości 

wyłoży trutkę przeciw gryzoniom w okresach prowadzenia deratyzacji. 

§ 29. Deratyzację przeprowadza się we wszystkich obiektach znajdujących się na terenie 

nieruchomości. 
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