
UCHWAŁA NR VII/31/2020
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN KRAJNY W ZŁOTOWIE

z dnia 17 lutego 2020 r.

w sprawie w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w części dotyczącej 
gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Krajny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 69 ust. 2 i 3 ustawyz dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) orazart. 3 ust. 2a, art. 4 ust. 1, 2 i 2a pkt 
4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystościi porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 
2010 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile oraz 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie, Zgromadzenie Związku Gmin Krajny uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku w części dotyczącej gospodarowania odpadami 
komunalnymi na terenie Związku Gmin Krajny, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc Uchwała nr X/33/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 22 kwietnia 
2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w części dotyczącej gospodarki 
odpadami komunalnymi, obowiązującego na terenie Związku Gmin Krajny. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Krajny w Złotowie. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

 

Przewodniczący Zgromadzenia 
Związku Gmin Krajny 

w Złotowie 

Stanisław Wojtuń
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Załącznik do uchwały nr VII/31/2020  

Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie 

z dnia 17 lutego 2020 r. 

 

 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ GOSPODAROWANIA 

ODPADAMI KOMUNALNYMI 

NA TERENIE ZWIĄZKU GMIN KRAJNY 

 

ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku w części dotyczącej gospodarki odpadami 

komunalnymi na terenie Związku Gmin Krajny zwany dalej Regulaminem, określa szczegółowe 

zasady utrzymania czystości i porządku w zakresie art. 4 ust. 2 pkt 1 lit a) i b), pkt 2-5 oraz ust. 2a pkt 

4) ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U z 

2019 r. poz. 2010 z późn. zm.). Pozostałe wymagania związane z utrzymaniem czystości i porządku na 

terenie gmin uczestników Związku Gmin Krajny określają odrębne uchwały podjęte przez właściwe 

organy tych gmin.    

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o ustawie należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 

1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U z 2019r. poz. 2010). 

 

ROZDZIAŁ II 

Wymagania w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie nieruchomości 

 

§ 3. Zbieraniu w sposób selektywny podlegają następujące odpady komunalne wytworzone na terenie 

nieruchomości: 

a) papier; 

b) metale; 

c) tworzywa sztuczne; 

d) opakowaniowe wielomateriałowe; 

e) szkło; 

f) bioodpady; 
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g) odpady niebezpieczne; 

h) przeterminowane leki; 

i) przeterminowane chemikalia  

j) odpady niekwalifikujące 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; 

k) zużyte akumulatory i baterie; 

l) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

m) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

n) zużyte opony  

o) odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne; 

p) tekstylia i odzież; 

§ 4. Na terenie Związku Gmin Krajny, biorąc pod uwagę zasady utrzymania czystości i porządku, 

zabrania się: 

1) umieszczania w pojemnikach lub workach przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych, odpadów pochodzących z działalności gospodarczej innych niż komunalne (np. 

poprodukcyjne); 

2) umieszczania w pojemnikach przeznaczonych do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) 

odpadów komunalnych odpadów segregowanych (frakcji podlegających obowiązkowo 

selektywnemu zbieraniu);  

3) umieszczania w pojemnikach i workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki, odpadów 

innych niż te, na jakie przeznaczony jest dany pojemnik lub worek; 

4) wyrzucania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, sklepów, 

punktów gastronomicznych, lokali użytkowych oraz z terenu innych nieruchomości, do 

pojemników innych właścicieli, w tym do koszy ulicznych; 

5) gromadzenia  na terenie nieruchomości odpadów poza miejscami do tego wyznaczonymi; 

 

ROZDZIAŁ III 

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i worków, 

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

w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów 
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§ 6. 1. Pojemniki przewidziane do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie Związku Gmin 

Krajny: 

a) kosze uliczne, 

b) pojemniki na odpady komunalne o pojemności 120 l,  

c) pojemniki na odpady komunalne o pojemności 240 l,  

d) pojemniki na odpady komunalne o pojemności 1100 l 

e) kontenery o pojemności 7000 l; 

f) w uzasadnionych przypadkach inne nienormatywne pojemniki do zbierania odpadów 

komunalnych, po uprzednim pisemnym uzgodnieniu z Biurem Związku  

g) worki z folii polietylenowej LDPE o minimalnej pojemności 60 l; 

2. pojemniki i worki, o których mowa w ust. 1 powinny być zgodne z odpowiednimi normami oraz 

powinny być przystosowane do obsługi przez specjalistyczne środki transportu. 

§ 7. Rodzaje i minimalna pojemność pojemników/worków przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości zamieszkanych. 

1. Właściciele nieruchomości nie są zobowiązani do wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki 

do zbierania odpadów komunalnych w związku z przejęciem tego obowiązku przez Związek Gmin 

Krajny w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

2. Rodzaj i pojemność pojemników, w których są gromadzone odpady komunalne uzależniona jest od 

rodzaju zabudowy, liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz częstotliwości odbioru 

odpadów. 

3. Odpady zebrane w sposób selektywny na nieruchomościach zamieszkanych gromadzić należy 

zgodnie z poniższym wykazem: 

1) papier - pojemnik lub worek o minimalnej pojemności 60 l koloru niebieskiego z napisem 

„Papier";  

2) szkło - pojemnik lub worek o minimalnej pojemności 60 l, koloru zielonego z napisem 

„Szkło"; 

3) metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe - pojemnik lub worek 

o minimalnej pojemności 60 l, koloru żółtego z napisem „Metale, tworzywa sztuczne”; 

4) bioodpady - pojemnik lub worek o minimalnej pojemności 60 l, koloru brązowego z napisem 

„Bio”. 

4. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne gromadzić należy w pojemnikach o minimalnej 

pojemności 120 l, w kolorze czarnym lub stalowym. 
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6. Na obszarach skoncentrowanej zabudowy wielorodzinnej dopuszcza się korzystanie z jednego 

pojemnika przez kilku właścicieli, z tym, że należy dostosować pojemność pojemników do liczby 

mieszkańców i częstotliwości wywozu. 

§ 8. Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości niezamieszkanych. 

1.  Właściciele nieruchomości niezamieszkanych zobowiązani są dostosować pojemność pojemników 

na odpady komunalne zmieszane do swych indywidualnych potrzeb uwzględniając wskazane niżej 

normy. Potrzeby te uwzględniać muszą zapotrzebowanie wszystkich osób wytwarzających odpady 

komunalne w danej lokalizacji (przykładowo pracownicy, klienci, odwiedzający), przy czym na każdą 

nieruchomość przypada co najmniej jeden pojemnik 120 l: 

1) dla szkół, żłobków i przedszkoli wszelkiego typu 3 l na każdego ucznia i pracownika; 

2) dla lokali handlowych 50 l na każdego zatrudnionego; 

3) dla punktów handlowych poza lokalem 50 l na każdego zatrudnionego; 

4) dla lokali gastronomicznych 15 l na jedno miejsce konsumpcyjne; 

5) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji, co najmniej jeden pojemnik 120 l; 

6) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych pojemnik 120 l na każdych 10 

pracowników; 

7) dla hoteli, pensjonatów, internatów 20 l na jedno łóżko; 

8) dla domów opieki, hospicjów wynosi 40 l na każde łóżko; 

9) dla ogródków działkowych 20 l na każdą działkę w okresie od  1 marca do 31 października 

każdego roku, i 5 l poza tyłu okresem; 

§ 9. Ustala się standardy utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym 

i technicznym oraz utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia 

odpadów:  

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników w należytym stanie 

technicznym i sanitarnym poprzez dokonywanie okresowych przeglądów, konserwacji i dezynfekcji 

oraz wymiany w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia uniemożliwiającego dalsze użytkowanie. 

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania pojemników w należytym stanie 

porządkowym poprzez zapewnienie odpowiedniej wielkości pojemników, aby nie dochodziło do ich 

przepełnienia oraz ich zabezpieczenia w taki sposób by nie dochodziło do przedostania się 

zanieczyszczeń do środowiska. 

3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym 

i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów , aby miejsce to było wolne od: 

1) odcieków, 

2) odpadów zalegających na podłożu luzem lub w workach nieprzeznaczonych do gromadzenia 

odpadów albo w innym miejscu poza pojemnikami. 

Id: XMONO-LDRCS-SAWHD-JQTYP-WFXCU. Podpisany Strona 4



 
 

5. Miejsca gromadzenia odpadów powinny być utrzymywane w stanie umożliwiającym swobodny 

dostęp do pojemnika. 

§ 10. Warunki rozmieszczenia i utrzymania koszy do zbierania odpadów komunalnych na terenach 

użyteczności publicznej: 

1) kosze rozmieszcza się przy głównych ciągach komunikacyjnych, w szczególności przy 

oznakowanych przejściach dla pieszych, przystankach komunikacyjnych, w parkach 

i miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszych; 

2) kosze powinny posiadać konstrukcję uniemożliwiającą wydostawanie się odpadów pod 

wpływem wiatru, deszczu i innych czynników zewnętrznych; 

3) kosze powinny być myte i dezynfekowane w taki sposób, by nie doszło do skażenia środkami 

myjącymi i dezynfekującymi miejsca wykonywania tej czynności. 

 

ROZDZIAŁ IV 

Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz 

z terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

 

§ 11. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na 

nieruchomości. 

2. W dniu odbioru odpadów komunalnych: 

a) w zabudowie wielorodzinnej: należy zapewnić łatwy dostęp do pojemników pracownikom 

podmiotu odbierającego odpady komunalne; 

b) w zabudowie jednorodzinnej: należy pojemniki lub worki wystawić do drogi publicznej przed 

nieruchomością do godz. 6:00. 

§ 12. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów z terenu nieruchomości i terenów 

przeznaczonych do użytku publicznego: 

1. Z nieruchomości zamieszkałych  i niezamieszkanych należy pozbywać się odpadów komunalnych 

z częstotliwością: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: 

a) dla budynków wielolokalowych – nie rzadziej niż raz na tydzień, 

b) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie , 

c) dla nieruchomości niezamieszkanych – nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

2) papier - nie rzadziej niż raz w miesiącu;  

3) metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe -  nie rzadziej niż raz w miesiącu; 

4) szkło - nie rzadziej niż raz w miesiącu; 
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5) bioodpady: 

a) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych – w okresie od 1 kwietnia do 31 

października – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, w okresie od 1 listopada do 31 marca – 

nie rzadziej niż raz w miesiącu, z wyłączeniem bioodpadów wytworzonych 

w nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, których 

właściciele będą kompostowali bioodpady stanowiące odpady komunalne 

w kompostowniku przydomowym zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie, 

b) dla budynków wielolokalowych - w okresie od 1 kwietnia do 31 października – nie rzadziej 

niż raz na tydzień, w okresie od 1 listopada do 31 marca – nie rzadziej niż raz w miesiącu, 

c) dla nieruchomości niezamieszkanych – nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

2. Z terenów przeznaczonych do użytku publicznego należy pozbywać się z częstotliwością 

zapewniającą stałe utrzymanie czystości i porządku: 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne nie rzadziej jednak niż raz na dwa tygodnie, 

b) odpady segregowane - nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

§ 13. 1. Właściciele nieruchomości zamieszkanych w zabudowie jednorodzinnej chcący skorzystać ze 

zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu kompostowania, 

zostaną uznani za kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku 

przydomowym jeżeli: 

a) nieruchomość jest wyposażona w płytę obornikową 

b) nieruchomość jest wyposażona w kompostownik, który stanowi wyodrębnione urządzenie, 

w którym przebiega proces kompostowania. 

2. Właściciele nieruchomości, o których mowa w ust. 1 nie są zobowiązani do posiadania 

pojemnika/worka na bioodpady.  

3. Właściciele nieruchomości, o których mowa w ust. 1 mogą pozbywać się bioodpadów wyłącznie 

poprzez ich kompostowanie bądź oddawanie w Puntach Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych. 

§ 14. 1. Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) funkcjonujące na terenie 

Związku Gmin Krajny obsługują mieszkańców i przyjmują: 

a) papier; 

b) metale; 

c) tworzywa sztuczne; 

d) opakowaniowe wielomateriałowe; 

e) szkło; 

f) bioodpady; 
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g) odpady niebezpieczne; 

h) przeterminowane leki; 

i) przeterminowane chemikalia; 

j) odpady niekwalifikujące 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; 

k) zużyte akumulatory i baterie; 

l) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

m) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

n) zużyte opony; 

o) odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne; 

p) tekstylia i odzież. 

§ 15. 1. Dopuszcza się możliwość zorganizowania na terenie Związku Gmin Krajny tzw. mobilnych 

zbiórek odpadów komunalnych, po wcześniejszym poinformowaniu o tym fakcie mieszkańców.  

2. Szczegółowe informacje dotyczące terminów, miejsc prowadzenia zbiórek, o których mowa w ust. 

1 a także frakcji odpadów, których właściciele nieruchomości będą mogli pozbywać się w ten sposób 

każdorazowo będą zamieszczane w zawiadomieniu oraz na stronie internetowej Związku Gmin Krajny 

pod adresem https://zgk.zlotow.pl/ 

3. Mobilne zbiórki przeznaczone są wyłącznie dla właścicieli nieruchomości zamieszkanych. 

 

ROZDZIAŁ V 

Wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami 

 

§ 16. 1. Odpady komunalne zebrane na terenie Związku Gmin Krajny należy przekazać do instalacji 

zgodnie z obowiązującym Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami, 

2. Wytwórcy odpadów komunalnych zobowiązani są do stosowania takich form konsumpcji oraz 

surowców i materiałów, które pozwolą utrzymać ilość wytwarzanych odpadów na możliwie 

najniższym poziomie. 
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