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UCHWAŁA NR XII/96/15
RADY GMINY MRĄGOWO
z dnia 29 października 2015 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mrągowo
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 ) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.), po zasięgnięciu opinii
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mrągowie, Rada Gminy Mrągowo uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mrągowo, stanowiący
załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mrągowo.
§ 3. Traci moc Uchwała Rady Gminy Nr XL/396/14 z dnia 30 września 2014 r. w sprawie uchwalenia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mrągowo.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Olender
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Załącznik do Uchwały Nr XII/96/15
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 29 października 2015 r.
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY MRĄGOWO
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mrągowo
dotyczące:
1) . Wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:
a) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania przez punkty selektywnego
zbierania odpadów komunalnych lub zapewnienie przyjmowania w inny sposób co najmniej takich
odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone
oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, a także odpadów komunalnych
określonych na podstawie odpowiednich przepisów wykonawczych,
b) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku
publicznego,
c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi,
2) Rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich
utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:
a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź innych źródłach,
b) liczby osób korzystających z tych pojemników,
3) Częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz 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. 1. Treść regulaminu jest zgodna z pojęciami i definicjami zawartymi w:
1) ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r.,
2) ustawie o odpadach z dnia 21 kwietnia 2001 r.,
3) ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca 2005 r.,
4) ustawie o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich z dnia 29 czerwca 2007 r.,
5) ustawie o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r.
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Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości i w miejscach publicznych
§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie swojej
nieruchomości w zakresie określonym ustawą oraz poprzez:
1) Wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie
tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
2) Zbieranie i pozbywanie się odpadów komunalnych stałych oraz odprowadzanie nieczystości ciekłych
zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie,
3) Selektywnego zbierania odpadów komunalnych z podziałem co najmniej na:
a) odpady szklane,
b) odpady z papieru i tektury,
c) odpady metalowe,
d) odpady z tworzyw sztucznych oraz opakowania wielomateriałowe,
e) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
f) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
g) komunalne odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone,
h) popioły paleniskowe,
i) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
j) przeterminowane leki i chemikalia,
k) zużyte baterie i akumulatory,
l) zużyte opony,
4) pozbywanie się odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości w sposób określony
w rozdziale 4 niniejszego Regulaminu,
5) utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.
§ 4. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych
zanieczyszczeń z części nieruchomości służącej do użytku publicznego, w tym z chodników położonych
wzdłuż należącej do niego nieruchomości.
2. Uprzątnięcie śniegu lub lodu z części nieruchomości, o której mowa w ust. 1, powinno nastąpić co
najmniej na 2/3 szerokości.
3. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości udostępnionych do
użytku publicznego oraz z chodników przylegających bezpośrednio do nieruchomości powinno odbywać się
niezwłocznie, natomiast innych zanieczyszczeń w miarę potrzeby.
4. Właściciele nieruchomości wykonując obowiązek w zakresie uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych
zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, zobowiązani są do gromadzenia odpadów
w taki sposób, aby:
1) nie powodowały zakłóceń ruchu pieszych lub pojazdów,
2) nie powodowały uszkodzeń zieleni, nie zanieczyszczały żywopłotów, trawników, urządzeń technicznych
pasa drogowego.
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§ 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie na własnej posesji,
na utwardzonym podłożu przy użyciu czystej wody nie zawierającej innych substancji chemicznych. Mycie
pojazdów na własnej posesji może być dokonywanie wyłącznie w części obejmującej nadwozie pojazdu,
a powstające ścieki powinny zostać odprowadzone do kanalizacji sanitarnej lub w przypadku jej braku do
szczelnego zbiornika bezodpływowego.
2. Naprawy pojazdów mechanicznych poza warsztatami naprawczymi mogą odbywać się wyłącznie
w zakresie drobnych napraw własnych samochodów oraz pod warunkiem, że nie będą powodowały
zanieczyszczenia środowiska wodno-gruntowego, a sposób postępowania z odpadami powstającymi w wyniku
naprawy będzie zgodny z przepisami szczegółowymi.
Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim
stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 6. 1. W celu realizacji obowiązku utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości położonych
na obszarze Gminy Mrągowo stosować należy:
1) worki o pojemności 60 l, 120 l
2) pojemniki o pojemności co najmniej 60, 110, 120, 240, 1100 litrów, wykonane z tworzywa sztucznego lub
metalu
3) kontenery po pojemności 5 m3, 7 m3
4) kosze uliczne o pojemności od 20 l do 70 l
2. Worki określone w ust. 1, pkt 1) przeznaczone do gromadzenia odpadów w sposób selektywny powinny
być utrzymane w kolorze:
1) żółty – do zbierania tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych,
2) zielonym – do zbierania szkła,
3) niebieskim – do zbierania papieru i tektury,
4) brązowym – do zbierania odpadów zielonych,
5) białym – do zbierania popiołów paleniskowych.
3. Na workach o których mowa w ust. 2 umieszcza się w widocznym miejscu na tle, odpowiadającym
kolorom dla danego rodzaju odpadów widoczny napis:
1) „PLASTIK” – w przypadku worka na odpady określonego w ust. 2 pkt 1,
2) ,, SZKŁO” – w przypadku worka na odpady określonego w ust. 2 pkt 2,
3) „ PAPIER” – w przypadku worka na odpady określonego w ust. 2 pkt 3,
4) „ZIELONE” – w przypadku worka na odpady określonego w ust. 2 pkt 4,
5) „ POPIÓŁ” - w przypadku worka na odpady określonego w ust. 2 pkt. 5.
4. Pojemniki przeznaczone do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych powinny być dostosowane do
indywidualnych potrzeb właściciela, jednakże opróżniane w cyklu dwutygodniowym powinny mieć łączną
pojemność odpowiadającą, co najmniej:
1) 30 litrom na każdego mieszkańca nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, jednak, co najmniej
jeden pojemnik o pojemności 120 litrów na każdą nieruchomość,
2) 2 litrowi na każdego pracownika i ucznia dla budynków użyteczności publicznej i placówek oświatowych,
3) 15 litrom na każde 10 m2 powierzchni użytkowej lokalu handlowego, jednak, co najmniej jeden pojemnik
o pojemności 120 litrów na jeden lokal,
4) 5 litrom na jedno siedzące miejsce konsumpcyjne lokalu gastronomicznego, jednak, co najmniej jeden
pojemnik o pojemności 120 litrów na lokal,
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5) 60 litrom dla lokali gastronomicznych nieposiadających siedzących miejsc konsumpcyjnych,
6) 120 litrom, czyli co najmniej jeden pojemnik w odniesieniu do lokali handlowych i gastronomicznych, dla
zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie pojemnika na zewnątrz, poza lokalem,
7) 120 litrom na każdych 10 pracowników dla zakładów rzemieślniczych, usługowych, produkcyjnych,
8) 10 litrom na jedno łóżko dla domów opieki, hoteli, pensjonatów oraz innych nieruchomości o podobnej funkcji,
9) 30 litrom na każdą działkę dla rodzinnych ogrodów działkowych w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada
każdego roku,
10) 30 litrom na każdego mieszkańca nieruchomości, w odniesieniu do domków letniskowych oraz innych
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jednak, co najmniej jeden
pojemnik o pojemności 120 litrów na każdą nieruchomość,
11) 120 litrom w odniesieniu do każdego ulicznego punktu szybkiej konsumpcji,
12) 1100 l w odniesieniu do każdego cmentarza, przy czym w okresie od 15 października do 15 listopada ilość
pojemników należy dostosować do zapotrzebowania.
5. Pojemność pojemników powinna być dostosowana do ilości i częstotliwości wywozu odpadów w taki
sposób, aby uniemożliwić przepełnienie oraz przeciążenie pojemnika tj. tak, aby pojemnik można było zawsze
zamknąć klapą.
6. Dopuszcza się wspólne korzystanie przez właścicieli kilku sąsiednich ze sobą nieruchomości z jednego
lub kilku pojemników na odpady komunalne, zachowując przy tym minimalną pojemność pojemnika,
wskazaną w regulaminie.
7. Dopuszcza się w wyjątkowych sytuacjach stosowanie worków z folii w kolorze czarnym, do zbierania
zmieszanych odpadów komunalnych w przypadkach utrudnionego dojazdu do nieruchomości lub, gdy
okresowo zwiększona objętość odpadów, jakie powstały na nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
przekroczyła pojemność pojemnika.
§ 7. 1. Każda nieruchomość powinna być wyposażona w pojemniki do zbierania zmieszanych odpadów
komunalnych, oraz w przypadku segregacji odpadów w pojemniki lub worki do odpadów selektywnie
zbieranych. Pojemniki na odpady komunalne powinny być usytuowane na utwardzonej nawierzchni,
w miejscu umożliwiającym bezpośredni dojazd pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów i zgodnie
z § 22 i § 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.).
2. W przypadku braku miejsca umożliwiającego bezpośredni dojazd, o którym mowa w ust. 1, pojemnik
z odpadami komunalnymi powinien być umieszczony przed posesją przy krawędzi jezdni najwcześniej na
jeden dzień przed terminem odbioru.
3. Jeżeli pojemnik na odpady komunalne nie jest wyposażony w mechanizm umożliwiający zamknięcie,
powinien być ustawiony w miejscu uniemożliwiającym przedostanie się do jego wnętrza wód opadowych.
§ 8. 1. Utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym powinno
być dokonywane poprzez:
1) Zapewnienie poddawania pojemników czyszczeniu, co najmniej dwa razy w roku,
2) Gromadzenie odpadów w pojemniku w ilości niepowodującej jego przeciążenia,
3) Zamykanie pojemników wyposażonych w mechanizm
przed dostaniem się do ich wnętrza wód opadowych.

zamykający

w sposób

zabezpieczający

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości
§ 9. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości,
przy czym częstotliwość pozbywania się komunalnych odpadów zmieszanych z nieruchomości winna być
dostosowana do ilości powstających na niej odpadów, nie może jednak wynosić mniej niż raz na dwa tygodnie,
z zastrzeżeniem ust. 2.
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2. Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości określa poniższa tabela:

L.p.

Rodzaj odpadów
komunalnych

1

Niesegregowane
( zmieszane odpady
komunalne )

2

Szkło i opakowania

3

Plastik, tworzywa
sztuczne, opakowania
wielomateriałowe, metal

4

Papier, tektura
i opakowania

Nieruchomości zamieszkałe
w zabudowie jednorodzinnej
i wielorodzinnej

Zabudowa jednorodzinna –
co najmniej raz na dwa tygodnie
Zabudowa wielorodzinna
co najmniej raz na tydzień
Co najmniej raz w miesiącu?
W okresie od 01 kwietnia do
30 września - raz na dwa tygodnie
Co najmniej raz w miesiącu

Nieruchomości niezamieszkałe, na
których powstają odpady
komunalne oraz domki
letniskowe i inne nieruchomości
wykorzystywane na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe,
Co najmniej raz na dwa tygodnie

Co najmniej raz w miesiącu
Co najmniej raz w miesiącu

W okresie od 01 kwietnia do
30 września - raz na dwa tygodnie
Co najmniej raz w miesiącu

Co najmniej raz w miesiącu

W okresie od 01 kwietnia do
30 września - raz na dwa tygodnie

5

Odpady zielone
( w okresie od
01 maja do
30 listopada )

Co najmniej raz w miesiącu

Co najmniej raz w miesiącu
Co najmniej raz w miesiącu

6

Popiół z palenisk
domowych

Co najmniej raz w miesiącu

7

Odpady wielkogabarytowe

Dwa razy do roku
(w okresie od 01 marca do
30 listopada)

8

Zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny

Dwa razy do roku
(w okresie od 01 marca
do 30 listopada)

9

Odpady budowlane
i rozbiórkowe stanowiące
odpady komunalne

-

-

10

Przeterminowane leki
i chemikalia, zużyte
baterie i akumulatory oraz
zużyte opony

Pojemnik ustawiony
i oznakowany na żądanie
właściciela,
w ilości nie większej niż 1 tona
rocznie od nieruchomości, po
uzgodnieniu z przedsiębiorca
odbierającym odpady komunalne
Za każdym razem, gdy zaistnieje
potrzeba

-
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3. Z nieruchomości zamieszkałych, z budynków wielorodzinnych, w sytuacji, gdy właściciele wspólnego
budynku wielorodzinnego indywidualnie wyposażą się w pojemniki na odpady, dopuszcza się odbiór
zmieszanych odpadów komunalnych co najmniej raz na dwa tygodnie.
4. Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, na których znajdują się pensjonaty,
hotele, ośrodki wypoczynkowe itp. będzie następował z częstotliwością określona w harmonogramie, jednak co
najmniej raz na tydzień.
5. Odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne, pochodzące z indywidualnie
prowadzonych remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie
których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, lub na wykonanie których nie jest wymagalne
zgłoszenie zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu administracji, odbierane będą po uzgodnieniu
terminu z przedsiębiorca odbierającym odpady komunalne.
6. Odbiór odpadów takich jak: meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny będzie następował w formie tzw. wystawki co najmniej dwa razy do roku.
§ 10. 1. Ustala się następujący sposób odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Mrągowo:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne powinny być gromadzone w pojemnikach i przekazywane
podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości,
2) pozostałe, niżej wskazane, wyselekcjonowane frakcje odpadów komunalnych należy zbierać do worków
lub pojemników, o których mowa w § 6 i przekazywać podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie
odbierania odpadów komunalnych, w terminach odbioru tych odpadów lub przekazać bezpośrednio do
punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
a) tworzywa sztuczne, plastik, metale i opakowania wielomateriałowe należy gromadzić w odpowiednio
oznaczonym pojemniku lub worku koloru żółtego,
b) szkło należy gromadzić w odpowiednio oznaczonym pojemniku lub worku koloru zielonego,
c) papier i tekturę należy gromadzić w odpowiednio oznaczonym pojemniku lub worku
niebieskiego,

koloru

d) odpady biodegradowalne, w tym odpady zielone powinny być poddane procesowi kompostowania
w przydomowych kompostowniach, a w przypadku braku takiej możliwości należy gromadzić
w odpowiednio oznaczonym pojemniku lub worku do gromadzenia odpadów zielonych koloru brązowego,
e) popioły paleniskowe należy gromadzić w odpowiednio oznaczonym pojemniku lub worku koloru białego,
f) meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy gromadzić
w formie tzw. „wystawki” przed posesją, w sposób umożliwiający przejście lub przejazd i przekazać
przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w terminach odbioru tych odpadów lub przekazać
bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach domowych można także
przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz punktów sprzedaży sprzętu
zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2013,
poz. 1155 ze zm.),
h) zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe, inne niż przemysłowe i samochodowe należy umieszczać
w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w budynkach użyteczności publicznej lub
oświatowych lub przekazać bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
i) przeterminowane leki należy umieszczać w odpowiednio oznakowanych pojemnikach zlokalizowanych
w aptekach i placówkach służby zdrowia lub przekazać bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania
odpadów komunalnych,
j) chemikalia, farby należy przekazywać przekazać bezpośrednio do punktu selektywnego
odpadów komunalnych,

zbierania

k) zużyte opony pozostawić w stacjach demontażu pojazdów i warsztatach wulkanizacyjnych lub przekazać
bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
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l) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne , pochodzące z indywidualnie
prowadzonych remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na
wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, lub na wykonanie których
nie jest wymagalne zgłoszenie zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu administracji należy
zbierać selektywnie w pojemniku udostępnionym przez przedsiębiorcę i oznakowanym numerem
odpowiadającym właścicielowi, na którego żądanie pojemnik zostanie ustawiony i odebrany. Firma
wywozowa odbierze selektywnie zebrany odpad budowlany w ilości nie większej niż 1 tona rocznie od
gospodarstwa domowego.
2. Właściciele nieruchomości, którzy nie zadeklarowali selektywnej zbiórki odpadów, mogą gromadzić
w sposób selektywny odpady zielone i popioły paleniskowe w workach zakupionych we własnym zakresie,
u przedsiębiorcy wyłonionego w drodze przetargu lub oddać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych.
§ 11. 1. Odpady zmieszane oraz odpady wymienione w § 10 odbierane będą w każdej ilości zebranej przez
właściciela nieruchomości zamieszkałej ( za wyjątkiem odpadów budowlanych i rozbiórkowych, stanowiących
odpady komunalne).
2. Szczegółowy harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości zostanie udostępniony do publicznej
wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mrągowo, na tablicach ogłoszeń w sołectwach a także na
stronie internetowej bip.gminamragowo.net
3. Do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy mogą bezpłatnie oddawać zebrane w sposób
selektywny odpady komunalne z papieru, szkła, tworzywa sztucznego,
metalu i opakowań
wielomateriałowych oraz odpady zielone i wielkogabarytowe (meble), zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem odbioru
z nieruchomości.
§ 12. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci
kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie
nieuzasadniona, wyposażenie
nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub
przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych.
2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości w sposób systematyczny, niedopuszczający do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia
nieczystości ciekłych, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.
Rozdział 5.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych oraz rodzaje i minimalna pojemność
pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach przeznaczonych do użytku publicznego
i ich rozmieszczenie
§ 13. 1. Usuwanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z terenów przeznaczonych do użytku
publicznego w tym:
1) przystanków komunikacji,
2) nieruchomości, na których prowadzone są punkty gastronomiczne lub świadczone są inne usługi
obejmujące przygotowanie produktów do spożycia, następuje poprzez użycie sprzętu mechanicznego bądź
ręcznie, z zastosowaniem środków chemicznych, przy czym powinno odbywać się w sposób gwarantujący
bezpieczeństwo osób korzystających z tych terenów.
2. Tereny przeznaczone do użytku publicznego wyposażone są przez właściciela nieruchomości
w pojemniki o pojemnościach minimalnych:
1) 60 litrów przy drogach publicznych,
2) 35 litrów w parkach, na placach zabaw , na terenach sportowo-rekreacyjnych,
3) od 20 l do 70 litrów na przystankach komunikacji,
4) częstotliwość opróżniania pojemników, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3 jest prowadzona co 2 tygodnie.
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3. Pojemniki usytuowane przy drogach publicznych powinny być wykonane z materiału niepalnego, a ich
konstrukcja powinna umożliwić łatwe opróżnianie.
Rozdział 6.
Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami
§ 14. 1. Gmina poprzez podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych,
które są zobowiązane do selektywnego ich odbierania oraz do ograniczania ilości odpadów ulegających
biodegradacji, kierowanych do składowania, zapewnia warunki funkcjonowania systemu selektywnego
zbierania i odbierania odpadów komunalnych, aby były możliwe ograniczenia składowania odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji.
2. Zmieszane odpady komunalne oraz odpady zielone odbierane od właścicieli nieruchomości położonych
na terenie Gminy Mrągowo winny być przekazywane zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami
dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych
tj. Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie.
3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są podejmować działania zmierzające do zmniejszenia ilości
wytwarzanych odpadów, w szczególności:
1) minimalizować używanie jednorazowych toreb, opakowań,
2) opróżniać opakowania z pozostałości produktu przed umieszczeniem w pojemniku na odpady surowcowe,
3) zgniatać plastikowe butelki, opakowania wielomateriałowe oraz tekturowe przed umieszczeniem
w pojemniku na odpady,
4) kupować produkty w opakowaniach zwrotnych,
5) kupować produkty w koncentratach,
6) kupować produkty zapakowane w minimalną ilość opakowań,
7) stosować produkty, które w wyniku zużycia mogą być wykorzystywane ponownie po wymianie ich części
lub uzupełnieniu, np. środki czystości z możliwością ich ponownego napełniania,
8) stosować produkty o wydłużonym okresie używalności i trwałości np. torebki płócienne.
4. Gmina prowadzić będzie działania mające na celu:
1) zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców gminy w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
2) promocję minimalizacji powstawania odpadów i selekcji ich w gospodarstwach domowych,
3) upowszechnianie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
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
§ 15. 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, ponoszą także pełną odpowiedzialność za
zachowanie tych zwierząt.
2. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe
odpowiedzialności za zachowanie utrzymywanych zwierząt, a w szczególności:

należy

ponoszenie

pełnej

1) w odniesieniu do psów:
a) zwolnienie psa ze smyczy, ale z nałożonym kagańcem jest dozwolone jedynie w miejscach mało
uczęszczanych przez ludzi i tylko w sytuacji, gdy posiadacz ma możliwość sprawowania kontroli nad
jego zachowaniem (nie dotyczy ono psów rasowych uznawanych za agresywne),
b) zwolnienie psów ze smyczy jest dozwolone wyłącznie na terenie nieruchomości należycie ogrodzonej,
w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich,
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2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:
a) stały i skuteczny dozór,
b) zachowanie środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi i innych zwierząt oraz
w szczególności dołożenie starań, by zwierzęta te były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia,
nie zakłócały spokoju domowego i nie zanieczyszczały miejsc przeznaczonych do wspólnego użytku,
c) prowadzenie pojedynczo w sposób zapewniający sprawowanie nad nimi kontroli, wyłącznie przez osoby
dorosłe zwierząt agresywnych lub mogących stanowić zagrożenie dla otoczenia,
d) niepozostawianie bez właściciela psów i innych zwierząt w obrębie nieruchomości niezamieszkałych lub
nieużytkowanych,
e) natychmiastowe usuwanie przez właścicieli 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., a także nieruchomościach innych właścicieli.
Nieczystości te, umieszczone w szczelnych, nieulegających szybkiemu rozkładowi torbach mogą być
deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów; postanowienie to nie dotyczy osób
niewidomych, korzystających z psów przewodników oraz osób niepełnosprawnych, korzystających z psów
opiekunów,
f) utrzymujący zwierzęta domowe przy ich przewozie i przenoszeniu są zobowiązani stosować środki
ochrony niezbędne dla bezpieczeństwa innych osób i zwierząt oraz dla utrzymania czystości w miejscach
przeznaczonych do wspólnego użytku.
3. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy reguluje odrębna uchwała.
Rozdział 8.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
§ 16. 1. Na terenach zajętych przez budownictwo wielorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, hotele,
ogrody działkowe obowiązuje zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich.
2. Na pozostałych obszarach Gminy Mrągowo, na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się
utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:
1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 ze zm.),
2) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska, w tym emisje będące jej skutkiem zostaną ograniczone do
obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona,
3) utrzymywanie zwierząt gospodarskich będzie prowadzone z zachowaniem czystości i porządku na nieruchomości,
4) zwierzęta będą zabezpieczone przed opuszczeniem tej nieruchomości,
5) będą przestrzegane przepisy sanitarno - epidemiologiczne,
6) nieczystości, które nie są obornikiem i gnojówką będą gromadzone i usuwane w sposób przewidziany dla ścieków.
Rozdział 9.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania
§ 17. 1. Deratyzacji podlegają obszary:
1) zabudowane obiektami użyteczności publicznej,
2) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio
przechowywania lub składowania produktów rolno-spożywczych,

do

przetwórstwa

bądź

3) zabudowane obiektami, w których prowadzona jest hodowla zwierząt,
4) mieszkaniowej zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej.
2. Deratyzacja na terenie nieruchomości powinna być dokonana w każdym roku w terminie od 15 kwietnia
do 15 maja oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni na terenie nieruchomości.
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Uzasadnienie
Zmiana regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mrągowo spowodowana jest
objęciem od dnia 01.01.2016 roku gminnym system gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości
niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne oraz domków letniskowych i innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, a także zmiana ta ma na celu dostosowanie zapisów
regulaminu do wymogów znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) w zakresie :
1) wymagań w przedmiocie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:
a) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania przez punkty selektywnego
zbierania odpadów komunalnych lub zapewnienie przyjmowania w inny sposób co najmniej takich
odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty
sprzętu elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady
zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, a także odpadów
komunalnych określonych na podstawie odpowiednich przepisów wykonawczych,
b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku
publicznego,
c) mycie i naprawę pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi,
2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki 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 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,
Gminy
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.
Wójt Gminy Mrągowo
Jerzy Krasiński

