INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI O NOWYM SYSTEMIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI W GMINIE STARE POLE
1. Do 30 czerwca 2013 r. właściciele nieruchomości powinni rozwiązać dotychczasową umowę z firmą świadczącą usługę
odbierania odpadów komunalnych. Kopię dotychczasowej umowy należy załączyć do składanej deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy w Starym Polu pierwszą deklarację o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 30 kwietnia 2013 r.
3. Deklarację należy złożyć odrębnie dla każdej nieruchomości budynkowej lub lokalowej (w przypadku
wielolokalowej).

zabudowy

4. Deklarację można złożyć bezpośrednio w Urzędzie Gminy Stare Pole lub wysłać za pośrednictwem poczty. Za datę złożenia
uważa się wtedy datę wpływu deklaracji do Urzędu. Deklarację można również złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem
strony internetowej Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej www.epuap.gov.pl
5. Nie odebranie lub nie otrzymanie wzoru deklaracji nie zwalania właściciela nieruchomości od obowiązku jej złożenia.
6. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnieść do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Pierwszą
opłatę należy wnieść do 10 sierpnia 2013 r.
7. Dodatkowe informacje lub wyjaśnienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w Starym Polu oraz pod numerem telefonu
55 271 35 33
ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ GMINĘ W ZAMIAN ZA UISZCZANĄ PRZEZ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI OPŁATĘ
Gmina, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadów komunalnych, odbierać będzie te odpady
bezpośrednio z nieruchomości lub za pośrednictwem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów, tzw. PSZOK-a. Bezpośrednio z nieruchomości
zamieszkałych będą odbierane następujące frakcje i ilości odpadów komunalnych:
1) zmieszane – w każdej ilości;
2) selektywnie zebrane, takie jak papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe - w każdej ilości;
3) popioły – w ilości proporcjonalnej do ilości wytwarzanych odpadów komunalnych zmieszanych, nie więcej niż 40% objętości odpadów
komunalnych zmieszanych.
Za pośrednictwem PSZOK-u od właścicieli nieruchomości zamieszkałych będą odbierane odpady, takie jak: zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, odpady wielkogabarytowe (meble), zużyte opony, odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady
zielone, przeterminowane leki i chemikalia oraz odpady budowlano – rozbiórkowe w ilości do 1m3 z gospodarstwa domowego na rok. Dodatkowo w
ramach opłaty dwa razy w roku odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych bezpośrednio z nieruchomości (z tzw. wystawki).
W przypadku nieruchomości niezamieszkałych bezpośrednio odbierane będą odpady:
1) zmieszane – w ilości wynikającej z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj. iloczynu liczby i
wielkości pojemników oraz częstotliwości ich odbierania;
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- w każdej ilości;
3) popioły – w ilości proporcjonalnej do ilości wytwarzanych odpadów komunalnych zmieszanych, nie więcej niż 40% objętości odpadów
komunalnych zmieszanych.
Właściciele nieruchomości niezamieszkałych będą mogli oddać do PSZOK-u odpady zielone i ulegające biodegradacji w ilości proporcjonalnej do
ilości wytwarzanych odpadów komunalnych zmieszanych, nie więcej niż 40% objętości odpadów komunalnych zmieszanych.
Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej ma obowiązek wyposażenia jej w pojemnik do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych. Jego
wielkość określa Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Pole. Natomiast w ramach opłaty Gmina wyposaży
nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów w sposób selektywny:
- nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynku, w którym znajduje się nie więcej niż 7 lokali - worki do selektywnego zbierania
papieru, szkła, tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych oraz pojemniki na popioły;
- nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynku, w którym znajduje się 8 i więcej lokali – pojemniki do selektywnego zbierania
papieru, szkła, tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych oraz popiołów.
Z terenu nieruchomości niezamieszkałych odpady selektywnie zbierane będą odbierane zarówno w workach, jaki
i w pojemnikach. Odpady będą odbierane z częstotliwością wynikającą z harmonogramu, który opracuje przedsiębiorca odbierający odpady
komunalne. Odpady komunalne zmieszane będą odbierane z częstotliwością nie rzadszą niż raz na dwa tygodnie, a selektywnie zbierane (papier,
szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale) - nie rzadziej niż raz na miesiąc. W przypadku popiołów będą one odbierane z
terenu nieruchomości raz na dwa tygodnie w okresie od 2 listopada do 30 kwietnia.
PODSTAWOWE ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW
Pojemniki (worki) na tworzywa sztuczne oznaczone są napisem „Tworzywo sztuczne” lub są koloru żółtego. Służą do zbierania opakowań z
tworzyw sztucznych, metalu i opakowań wielomateriałowych. Do pojemników tych (worków) wrzucamy:
 puste opakowania plastikowe po napojach i innych płynach,
 opakowania wielowarstwowe po mleku, napojach itp.
 opakowania po żywności np. po margarynie,
 folię i torby foliowe,
 butelki i opakowania po chemii gospodarczej i kosmetykach,
 artykuły gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych,
 zakrętki,
 puszki po napojach.

Nie wrzucamy: tworzyw sztucznych zabrudzonych olejem, smarem, pojemników po farbach, lakierach, środkach ochrony roślin, zabawek, sprzętu
AGD, styropianu.
Przed wrzuceniem do pojemnika należy usunąć resztki zawartości z opakowania i zmniejszyć jego objętość poprzez zgniecenie. W ten sposób
oszczędza się miejsce w pojemniku lub worku.
Pojemniki (worki) na szkło oznaczone są napisem „Szkło” lub są koloru zielonego. Służą do zbierania opakowań szklanych. Do pojemników tych
(worków) wrzucamy:
 opróżnione butelki i słoiki oraz inne szklane opakowania - białe i kolorowe.
Nie wrzucamy: wyrobów fajansowych, porcelanowych, szkła nietłukącego typu. duralex, luster, szkła zbrojonego i technicznego, opakowań po
lekach z zawartością, środkach ochrony roślin, nawozach.
Przed wrzuceniem do pojemnika należy opróżnić wyrzucane przedmioty, zdjąć zakrętki, kapsle, korki, koszyczki metalowe, zerwać papierowe lub
aluminiowe etykiety, opróżnić wyrzucane przedmioty.
Pojemniki (worki) na papier oznaczone są napisem „Papier” lub są koloru niebieskiego. Do pojemników tych (worków) wrzucamy:
 papier biurowy, karton, gazety, kolorowe czasopisma, zeszyty, opakowania z papieru i tektury itp.
Nie wrzucamy: papieru mokrego i zatłuszczonego (np. z masła i margaryny), papierowych artykułów higienicznych (pieluchy, pampersy, podpaski),
papieru z folią, papieru faksowego i termicznego (paragony fiskalne), tapet itp.
Przed wrzuceniem do pojemnika należy usunąć wszystkie próbki i materiały reklamowe i inne dodatkowe przedmioty dołączone do czasopism.
Jeżeli właściciel nieruchomości zadeklaruje selektywne zbieranie odpadów komunalnych, a podmiot odbierający odpady komunalne powiadomi
Gminę o braku segregacji to zostanie wydana decyzja określająca wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi liczona według
stawki przewidzianej dla odpadów komunalnych niesegregowanych.
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI PORZĄDKU NA TERENIE GMINY STARE POLE
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Pole.
§ 2.
Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w
zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością, zwanych dalej „właścicielami nieruchomości”. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana
budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd
nieruchomością wspólną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali albo właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany.
Rozdział II
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.
§ 3.
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 selektywnego zbierania, a odbierający odpady do selektywnego odbierania następujących frakcji odpadów
komunalnych:
1) papier;
2) szkło;
3) tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe;
4) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone;
5) przeterminowane leki i chemikalia;
6) zużyte baterie i akumulatory;
7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
8) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
9) zużyte opony;
10) odpady budowlane i rozbiórkowe;
11) popioły z budynków ogrzewanych paliwem stałym.
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§ 4.
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do niezwłocznego uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do
użytku publicznego, w tym chodników położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości, według następujących zasad:
1) uprzątanie błota, śniegu i innych zanieczyszczeń powinno odbywać się poprzez zamiatanie, odśnieżanie i usuwanie innych zanieczyszczeń w sposób nie
powodujący zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów;
2) lód i śnieg niemożliwy do usunięcia należy posypać piaskiem lub środkami chemicznymi prawnie dopuszczonymi do tego celu.
Działania wynikające z realizacji postanowień ust. 1 nie mogą powodować uszkodzeń nawierzchni utwardzonych, w tym chodników.
§ 5.
Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie na utwardzonych częściach nieruchomości pod warunkiem nie zanieczyszczania
środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego.
Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami związana z ich bieżącą eksploatacją może odbywać się pod warunkiem nie powodowania uciążliwości dla
właścicieli sąsiednich nieruchomości oraz negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym emisji hałasu i spalin lub zanieczyszczenia wód i gleby.

Rozdział III
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki
rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
§ 6.
Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych.
§ 7.
1. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:
1) pojemniki na odpady o pojemności 60 litrów;
2) pojemniki na odpady o pojemności 110/120 litrów;
3) pojemniki na odpady o pojemności 240 litrów;
4) pojemniki na odpady o pojemności 1100 litrów;
5) pojemniki na odpady o pojemności 1500 litrów
6) kosze uliczne o pojemności od 20 do 80 litrów;
7) worki foliowe o pojemności minimum 60 litrów.
2. Pojemniki, o których mowa w ust. 1 pkt 1 - 5 powinny być szczelne, wykonane z tworzywa sztucznego lub metalu, posiadać zamykaną pokrywę i konstrukcję
umożliwiającą ich opróżnianie za pomocą urządzeń mechanicznych.
3. Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów powinny posiadać oznaczenie określające rodzaj gromadzonych w nich odpadów:
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1) dla tworzyw sztucznych, metalu i opakowań wielomateriałowych – napis „Tworzywo” lub kolor żółty;
2) dla papieru – napis „Papier” lub kolor niebieski;
3) dla szkła – napis „Szkło” lub kolor zielony;
4) dla popiołów – napis „Popiół”
Pojemniki, o których mowa w ust. 1 należy umieszczać na terenie nieruchomości, z której zbierane są odpady komunalne, w miejscu posiadającym równą i
utwardzoną nawierzchnię oraz umożliwiającym bezpośredni odbiór odpadów komunalnych. W przypadku braku miejsca umożliwiającego bezpośredni dojazd,
pojemnik z odpadami komunalnymi powinien być umieszczony przed nieruchomością, przy krawędzi jezdni, najwcześniej na jeden dzień przed terminem
odbioru.
Utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym powinno dokonywać się poprzez:
1) poddawanie pojemników czyszczeniu co najmniej dwa razy w roku;
2) gromadzenie w pojemnikach odpadów do nich przeznaczonych, w ilości nie powodującej ich przeciążenia;
3) zamykanie pojemników w sposób zabezpieczający przed przedostaniem się do ich wnętrza opadów atmosferycznych oraz zwierząt.
§ 8.
Ustala się następujące minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych:
1)
w odniesieniu do zabudowy jednorodzinnej na jednego mieszkańca ma przypadać co najmniej 30 litrów pojemności pojemnika, przy czym każda
nieruchomość ma być wyposażona w co najmniej jeden pojemnik o pojemności minimum 60 litrów;
2)
w odniesieniu do zabudowy wielorodzinnej, w której znajduje się osiem lub więcej lokali mieszkalnych, na jednego mieszkańca ma przypadać co najmniej
30 litrów pojemności pojemnika, przy czym każda nieruchomość ma być wyposażona w co najmniej jeden pojemnik o pojemności minimum 240 litrów
lub kilka pojemników o łącznej, minimalnej pojemności 240 litrów;
3)
w odniesieniu do szkół i przedszkoli na każde dziecko/ucznia i pracownika ma przypadać co najmniej 5 litrów pojemności pojemnika, przy czym każda
nieruchomość ma być wyposażona w co najmniej jeden pojemnik o pojemności minimum 110 litrów;
4)
w odniesieniu do budynków użyteczności publicznej na każdego pracownika ma przypadać co najmniej 7 litrów pojemności pojemnika, przy czym każda
nieruchomość ma być wyposażona w co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 litrów;
5)
w odniesieniu do lokali handlowych na każde 10 m2 powierzchni całkowitej lokalu ma przypadać co najmniej 30 litrów pojemności pojemnika oraz 7 litrów
pojemnika na każdą zatrudnioną osobę, przy czym każdy lokal ma być wyposażony w co najmniej jeden pojemnik o pojemności minimum 110 litrów;
6)
w odniesieniu do lokali gastronomicznych na jedno miejsce konsumpcyjne ma przypadać co najmniej 20 litrów pojemności pojemnika oraz 7 litrów
pojemnika na każdą zatrudnioną osobę, przy czym każdy lokal ma być wyposażony w co najmniej jeden pojemnik o pojemności minimum 110 litrów;
7)
w odniesieniu do lokali prowadzących działalność spożywczą lub gastronomiczną wymagane jest także ustawienie za zewnątrz lokalu kosza wyłożonego
workiem foliowym o minimalnej pojemności 50 litrów i jego codzienne opróżnianie;
8)
w odniesieniu do hoteli, pensjonatów, campingów, pól namiotowych lub innych obiektów świadczących usługi noclegowe ma przypadać, na każde miejsce
noclegowe, co najmniej 10 litrów pojemności pojemnika, przy czym każda nieruchomość ma być wyposażona w co najmniej jeden pojemnik o pojemności
minimum 240 litrów;
9)
w odniesieniu do zakładów rzemieślniczych, usługowych, produkcyjnych i innych (dotyczy pomieszczeń biurowych i socjalnych) na każdego z
pracowników ma przypadać co najmniej 6 litrów pojemności pojemnika, przy czym każda nieruchomość ma być wyposażona w co najmniej jeden pojemnik
o pojemności minimum 110 litrów;
10) w odniesieniu do dróg publicznych – co najmniej 1 kosz uliczny w każdym miejscu wyznaczonym na postój pojazdów;
11) w odniesieniu do przystanków komunikacji publicznej – co najmniej 1 kosz uliczny na jeden przystanek komunikacji publicznej;
12) w odniesieniu do skwerów, placów zabaw, parków, terenów sportowo – rekreacyjnych, targowisk i innych – co najmniej 1 kosz uliczny na 1000 m2
powierzchni;
13) w odniesieniu do cmentarzy – co najmniej jeden pojemnik o pojemności 1100 litrów na 2500m2 powierzchni.
Minimalna pojemność pojemników określona w ust. 1 ma zastosowanie przy odbieraniu odpadów komunalnych z częstotliwością, o której mowa w § 10 ust. 5.
Przy odbiorze odpadów komunalnych zmieszanych z częstotliwością większą niż określona w § 10 ust. 5 dopuszcza się dostosowanie pojemności pojemników do
częstotliwości odbioru tych odpadów.
§ 9.
Ustala się minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych selektywnie zbieranych:
1) z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynku, w którym znajduje się nie więcej niż 7 lokali:
a) worki na szkło o pojemności minimum 60 litrów;
b) worki na tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe o pojemności minimum 120 litrów;
c) worki na papier o pojemności minimum 120 litrów;
d) pojemniki metalowe do popiołów o pojemności minimum 110 litrów.
2) z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynku, w którym znajduje się osiem i więcej lokali:
a) pojemniki na szkło o pojemności minimum 1100 litrów;
b) pojemniki na tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe o pojemności minimum 1100 litrów;
c) pojemniki na papier o pojemności minimum 1100 litrów;
d) pojemniki metalowe do popiołów o pojemności minimum 240 litrów.
Dla nieruchomości niezamieszkałych dopuszcza się zbieranie odpadów selektywnie zbieranych w pojemnikach określonych w pkt 1 lub 2.
Pojemniki, o których mowa w ust. 1 pkt 2 zlokalizowane są w gminnym i lokalnych punktach selektywnego zbierania odpadów.
Dopuszcza się umieszczanie odpadów komunalnych selektywnie zebranych z nieruchomości, o których mowa w ust. 1 pkt 1 w pojemnikach, o których mowa w
ust. 3.
Rozdział IV
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 10.
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie
czystości i porządku na terenie nieruchomości.
Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich gromadzenie w pojemnikach, o których mowa w § 7, a następnie
odbieranie ich przez przedsiębiorcę.
Ustala się następujący sposób pozbywania się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:
1) odpady komunalne zmieszane należy gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach na terenie nieruchomości;
2) papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe należy gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach na terenie
nieruchomości lub na terenie gminnego lub lokalnego punktu selektywnego zbierania odpadów. Dopuszcza się umieszczenie metali i odpadów
wielomateriałowych w pojemnikach przeznaczonych na gromadzenie tworzyw sztucznych;
3) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone należy poddawać kompostowaniu na terenie nieruchomości, na której powstały, w sposób nie
powodujący uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich lub gromadzić i umieszczać w pojemnikach na terenie gminnego punktu selektywnego zbierania
odpadów;
4) przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony należy umieszczać w pojemnikach
na terenie gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów;
5) meble i inne odpady wielkogabarytowe należy umieszczać w pojemnikach na terenie gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów lub wystawiać w
terminach odbierania odpadów wielkogabarytowych;
6) odpady budowlane i rozbiórkowe należy umieszczać w pojemnikach na terenie gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów, przy czym wymaga się
wydzielenia gruzu budowlanego, tworzyw sztucznych, styropianu i odpadów niebezpiecznych.
7) popioły należy gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach metalowych na terenie nieruchomości lub na terenie gminnego punktu selektywnego
zbierania odpadów.
Ustala się następujący sposób pozbywania się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy:

odpady komunalne zmieszane należy gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach na terenie nieruchomości;
papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe należy gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach na terenie
nieruchomości lub na terenie gminnego lub lokalnego punktu selektywnego zbierania odpadów. Dopuszcza się umieszczenie metali i odpadów
wielomateriałowych w pojemnikach przeznaczonych na gromadzenie tworzyw sztucznych;
3) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone należy poddawać kompostowaniu na terenie nieruchomości, na której powstały, w sposób nie
powodujący uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich lub gromadzić i umieszczać w pojemnikach na terenie gminnego punktu selektywnego zbierania
odpadów;
4) popioły należy gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach metalowych na terenie nieruchomości lub na terenie gminnego punktu selektywnego
zbierania odpadów.
Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości:
1) z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynku, w którym znajduje się nie więcej niż 7 lokali:
a) odpady komunalne zmieszane - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;
b) papier, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe - nie rzadziej niż raz na miesiąc;
c) szkło - nie rzadziej niż raz na kwartał;
d) popioły w sezonie grzewczym (od 2 listopada do 30 kwietnia) - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;
e) zużyty sprzęt elektryczny, elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, przeterminowane leki i
chemikalia, odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe – za każdym razem, w przypadku potrzeby
pozbycia się odpadu.
2) z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynku, w którym znajduje się osiem lub więcej lokali:
a) odpady komunalne zmieszane - nie rzadziej niż raz na tydzień;
b) papier, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;
c) szkło - nie rzadziej niż raz na miesiąc;
d) popioły w sezonie grzewczym (od 2 listopada do 30 kwietnia) - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;
e) zużyty sprzęt elektryczny, elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, przeterminowane leki i
chemikalia, odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe – za każdym razem, w przypadku potrzeby
pozbycia się odpadu.
3) z nieruchomości, gdzie nie zamieszkują mieszkańcy, w tym terenów użyteczności publicznej:
a) odpady komunalne zmieszane - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;
b) papier, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe - nie rzadziej niż raz na miesiąc;
c) szkło - nie rzadziej niż raz na kwartał;
d) popioły w sezonie grzewczym (od 2 listopada do 30 kwietnia) - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;
e) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone – za każdym razem, w przypadku potrzeby pozbycia się odpadu.
§ 11.
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości poprzez odprowadzanie ich do kanalizacji sanitarnej,
a przypadku jej braku, do szczelnych zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków.
Nieczystości ciekłe ze zbiorników bezodpływowych powinny być usuwane systematycznie, z częstotliwością nie dopuszczającą do przepełnienia się zbiornika
bezodpływowego, gwarantującą zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.
1)
2)

5.

1.
2.

Rozdział V
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.
§ 12.
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do podejmowania działań zmierzających do ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów, zmniejszania ich objętości oraz
racjonalizacji procesu segregacji, w szczególności poprzez:
1) ograniczenie używania produktów nie nadających się do recyklingu, odzysku lub kompostowania, w szczególności produktów jednorazowego użytku;
2) zmniejszania objętości odpadów surowcowych poprzez zgniatanie butelek z tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych oraz tekturowych przed
umieszczeniem ich w pojemniku na odpady selektywnie zbierane;
3) opróżnianie opakowań z pozostałości produktów przed umieszczeniem w pojemniku na odpady selektywnie zbierane.
Rozdział VI
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku.

1.
2.
3.
4.

§ 13.
Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do sprawowania opieki nad tymi zwierzętami, w szczególności nie pozostawiania ich bez nadzoru, jeżeli
zwierzę nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym, uniemożliwiającym samodzielne wydostanie się z niego.
Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do ich utrzymania w sposób nie stwarzający uciążliwości dla osób w sąsiednich lokalach lub
nieruchomościach.
Właściciel nieruchomości ma obowiązek oznakowania tabliczką ostrzegawczą bramę wejściową na teren nieruchomości, na której utrzymywane jest zwierzę
mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia albo życia ludzi lub innych zwierząt.
Osoby utrzymujące zwierzęta domowe wyprowadzające je poza teren własnej nieruchomości zobowiązane są do:
1)
wyprowadzania psów na smyczy, a należących do ras uznanych za agresywne lub mieszańców tych ras, także w kagańcu. Zwolnienie ze smyczy psa nie
należącego do ras uznanych za agresywne lub mieszańców tych ras, jest dozwolone pod warunkiem, że pies ma założony kaganiec i przy zachowaniu
pełnej kontroli nad jego zachowaniem;
2)
niezwłocznego uprzątnięcia pozostawionych przez zwierzę zanieczyszczeń.

Rozdział VII
Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej
§ 14.
Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, dopuszcza się utrzymanie zwierząt gospodarskich pod warunkiem:
1) prowadzenia hodowli jedynie dla potrzeb własnego gospodarstwa domowego;
2) nie powodowania uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości;
3) zabezpieczenia nieruchomości przed wydostaniem się z niej zwierząt gospodarskich.
Rozdział VIII
Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

1.
2.

§ 15.
Obowiązkowi deratyzacji podlegają wszystkie nieruchomości zabudowane na terenie Gminy Stare Pole.
Właściciele nieruchomości zobowiązani są przeprowadzać deratyzację w miarę potrzeb w terminach: od 10 do 25 kwietnia i od 10 do 25 października oraz
każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni na terenie nieruchomości.

