
                                                                                            Załącznik do Uchwały Nr IX/66/04 
                                                                          Rady Gminy Naruszewo 

       z dnia 20 lutego 2004 roku 
 
 
 
 

Regulamin utrzymania czystości i porządku  
na terenie Gminy Naruszewo 

 
 

Rozdział I 
 
Przepisy ogólne                                                

§ 1 
 

1. Regulamin ustala szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie 
nieruchomości znajdujących się w Gminie.  

2. Postanowienia regulaminu są interpretowane i stosowane w zgodzie w szczególności  
z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku      
w gminach (Dz. U. Nr 132 poz. 622 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi  zmianami). 

 
§ 2 

 
Ilekroć w regulaminie jest mowa o : 

1. Odpadach komunalnych – rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach 
domowych a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzących 
od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są 
podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.  

2. Odpadach komunalnych drobnych – należy przez to rozumieć odpady zbierane do 
typowych pojemników. 

3. Odpadach wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć odpady komunalne, które 
nie mogą być umieszczane ze względu na swoje rozmiary i masę w typowych 
pojemnikach np. stare meble, sprzęt AGD itp.  

4. Nieczystości ciekłych – rozumie się przez to ścieki gromadzone okresowo                   
w zbiornikach bezodpływowych.  

5. Właścicielach nieruchomości – rozumie się przez to właścicieli, współwłaścicieli, 
użytkowników wieczystych nieruchomości, jednostkę organizacyjną i osoby 
posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu a także inne podmioty 
władające nieruchomościami (zarządcy, dzierżawcy, najemcy itp.). 

6. Firmach wywozowych – należy przez to rozumieć jednostki posiadające możliwości 
techniczne i organizacyjne gwarantujące wykonanie usługi, zajmujące się odbieraniem 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianiem zbiorników 
bezodpływowych i transportem nieczystości ciekłych oraz posiadanie przez Wójta 
Gminy zezwolenia na wykonywanie usług związanych z postępowaniem z odpadami 
komunalnymi oraz nieczystościami ciekłymi.  

7. Zbiorniki bezodpływowe – są to instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia 
nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania. 

 



§ 3 
 

Regulamin obowiązuje na terenie Gminy Naruszewo i dotyczy: 
1. właścicieli i zarządców nieruchomości  
2. kierowników budów 
3. jednostki użytkujące tereny służące komunikacji publicznej 
4. wszystkich korzystających z terenów będących własnością gminy 

 
§ 4 

 
Postanowienia regulaminu mogą być zmieniane Uchwałą Rady Gminy Naruszewo. 
 
Rozdział 2 
    Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości. 
 

§ 5 
 

1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek zapewnić utrzymanie porządku i czystości 
oraz należytego stanu sanitarno – higienicznego nieruchomości. 

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do segregacji odpadów komunalnych. 
3. Właściciele nieruchomości albo inne podmioty wskazane ustawą z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mają obowiązek niezwłocznego 
oczyszczania ze śniegu i lodu oraz usuwania błota i zanieczyszczeń  z chodnika. 

  
4. Obowiązek określony w ust. 3 dotyczy także innych części nieruchomości służących 

do użytku publicznego. 
  

5. Zakazuje się usuwania śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodnika i innych 
części nieruchomości służących do użytku publicznego na jezdnię, na 
nieruchomościach lub ich częściach, takich w szczególności jak chodniki, podwórka. 

6. Naprawy i regulacje samochodowe dot. wymiany żarówek, akcesoriów, uzupełnianie 
olejów, smarów i płynów mogą odbywać się pod warunkiem, że opakowania i zużyte 
żarówki, akcesoria itp. Będą gromadzone w pojemnikach na odpady. 

 
Rozdział 3 
   Zasady usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości. 
 

§ 6 
 

1. Utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości polega na: 
- gromadzeniu odpadów komunalnych wyłącznie w pojemnikach na ten cel 
przeznaczonych, zabezpieczonych we własnym zakresie lub przez zakład świadczący 
usługi. Wielkość i liczba pojemników i częstotliwość wywozu odpadów komunalnych 
powinna gwarantować utrzymanie porządku i czystości na danej nieruchomości.  

2. Wprowadza się obowiązek gromadzenia odpadów komunalnych przez właścicieli 
nieruchomości wyłącznie w pojemnikach, kontenerach na ten cel przeznaczonych. 

3. Pojemniki i kontenery mogą stanowić własność firmy wywozowej lub właściciela 
nieruchomości. 

4. Firmy wywozowe lub właściciele nieruchomości mają obowiązek umieszczania na 
pojemnikach i kontenerach w sposób trwały swoich znaków identyfikacyjnych.  



5. Pojemniki na odpady komunalne służą wyłącznie do gromadzenia tego typu odpadów. 
Niedozwolone jest wrzucanie do nich śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużlu, gruzu 
budowlanego, szlamów, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych oraz 
odpadów przemysłowych i medycznych. Zabrania się spalania odpadów 
komunalnych. 

6. Właściciele i dzierżawcy pojemników i kontenerów zobowiązani są do utrzymania ich 
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. 

7. Odpady komunalne powstające na terenie nieruchomości muszą być gromadzone       
w specjalnie do tego celu przeznaczonych pojemnikach, natomiast nieczystości ciekłe 
w szczelnych szambach. 

8. Odpady medyczne lub weterynaryjne powstające w wyniku prowadzonej na terenie 
danej nieruchomości działalności w zakresie usług medycznych lub weterynaryjnych 
mogą być gromadzone w pojemnikach służących do gromadzenia odpadów 
komunalnych. 
Szczegółowe zasady postępowania z tymi odpadami określają odrębne przepisy. 
 

§ 7 
 

1. Pojemniki na odpady komunalne drobne należy ustawić w miejscach łatwo 
dostępnych, zarówno dla użytkowników, jak i dla pracowników firmy wywozowej    
w sposób nie powodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców 
nieruchomości lub osób trzecich.  

2. Pojemniki powinny być usytuowane w granicach nieruchomości w miejscach trwale 
oznaczonych na równej powierzchni, w miarę istniejących możliwości utwardzonej, 
zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota. 
Miejsce ustawienia pojemników właściciel nieruchomości jest obowiązany utrzymać 
w czystości. 

3. Koszty przygotowania, postawienia i utrzymania miejsca pojemników ponosi 
właściciel nieruchomości. 

 
§ 8 

1. Właściciel nieruchomości ma obowiązek oddzielnego gromadzenia odpadów 
komunalnych drobnych, wielkogabarytowych i surowców wtórnych oraz 
przekazywania ich firmie wywozowej oraz utrzymywać pojemniki na odpady w takim 
stanie sanitarnym i technicznym, aby ko0rzystanie z nich mogło obywać się bez 
przeszkód i powodowania zagrożenia dla zdrowia użytkowników. 

   
§ 9  

 
1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany zapewnić pracownikom firmy wywozowej 

dostęp do pojemników w czasie ustalonym w umowie o odbiór w sposób 
umożliwiający opróżnienie pojemników bez narażania na szkodę ludzi, budynków 
bądź pojazdów. 

2. Obowiązki określone w ust. 1 dotyczą także dostępu do urządzeń służących do 
gromadzenia nieczystości ciekłych. 

 
§ 10 

1. Stałe odpady komunalne drobne muszą być usuwane z terenu nieruchomości                
w terminach uzgodnionych z firmą wywozową.  



2. Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z terenu z częstotliwością i w sposób 
gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, zwłaszcza wynikający z jego 
przepełnienia a także zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód gruntowych. 

3. Właściciele nieruchomości na żądanie Wójta, upoważnionych pracowników Urzędu 
Gminy oraz innych jednostek posiadających upoważnienia bądź uprawnienia do 
kontroli z mocy ustawy są zobowiązani do okazania dokumentów tj. aktualnych 
umów, rachunków potwierdzających dbałość o czystość i porządek. 

4. Właściciel nieruchomości obowiązany jest do zawarcia umowy na odbiór odpadów     
z firmą wywozową. 

 
Rozdział 4  
Urządzenia przeznaczone do gromadzenia odpadów. 
 

§ 11 
 

1. Odpady komunalne drobne mogą być gromadzone jedynie w zamkniętych, szczelnych 
pojemnikach lub kontenerach wyłącznie do tego celu przeznaczonych. 

2. Pojemniki na odpady komunalne drobne służą wyłącznie do gromadzenia tego rodzaju 
odpadów. 

 
§ 12 

 
1. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymać pojemniki na odpady w takim 

stanie sanitarnym i technicznym, aby korzystanie z nich mogło odbywać się bez 
przeszkód i powodowania zagrożeń zdrowia użytkowników, a w szczególności ma 
obowiązek utrzymania ich oraz raz na kwartał dezynfekowania. 

2. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady śniegu, lodu, gorącego popiołu, 
żużlu, gruzu budowlanego, szlamów, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych     
a także odpadów z działalności gospodarczej. 

3. Zabrania się spalania w pojemnikach jakichkolwiek odpadów komunalnych. 
 

§ 13 
 

1. Dla obiektów użyteczności publicznej oraz stałych obiektów gastronomicznych, 
placówek handlowych, zakładów rzemieślniczych, usługowych i przemysłowych 
wprowadza się obowiązek gromadzenia odpadów komunalnych przez właścicieli 
nieruchomości wyłącznie w pojemnikach i kontenerach na ten cel przeznaczonych. 

2. Pojemniki i kontenery mogą stanowić własność firmy wywozowej lub właściciela 
nieruchomości. 

3. Za utrzymanie czystości miejsc wystawienia i opróżniania pojemników 
odpowiedzialny jest właściciel nieruchomości. 

 
§ 14 

 
1. Odpady komunalne wielkogabarytowe powinny być gromadzone w wydzielonym 

miejscu na terenie nieruchomości w sposób nie utrudniający korzystania                      
z nieruchomości przez osoby do tego uprawnione i usuwane jak najszybciej                
w terminach uzgodnionych z firmą wywozową.  

 
 



§ 15 
 

Zaleca się aby: 
1. Właściciele nieruchomości prowadzili selektywną zbiórkę następujących odpadów:  

A/ SZKŁO 
B/ PAPIER 
C/ TWORZYWA SZTUCZNE  /PLASTIK/ 
D/ODPADY NIEBEZPIECZNE POWSTAŁE W GOSPODARSTWACH  
DOMOWYCH. 

2. Dla selektywnej zbiórki odpadów stosuje się pojemniki oraz worki odpowiadające 
ogólnym warunkom, określonym w niniejszym regulaminie z tym, że pojemniki          
i worki powinny być utrzymane w następującej kolorystyce: 

• NIEBIESKI z przeznaczeniem na papier, 
• ŻÓŁTY z przeznaczeniem na szkło,  
• CZERWONY z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne. 

3. Selektywna zbiórka odpadów powinna być prowadzona z zachowaniem ogólnych 
warunków usuwania odpadów określonych w niniejszym Regulaminie. Szczegółowe 
zasady selektywnej zbiórki powinny być ustalone w umowie zawartej pomiędzy 
właścicielem nieruchomości a firmą wywozową.  

4. Pojemniki oraz worki do selektywnej zbiórki odpadów zapewnia firma wywozowa. 
5. Koszty utrzymania pojemników do selektywnej zbiórki odpadów ponosi właściciel 

nieruchomości lub firma wywozowa. 
 

§ 16 
 

1. Właściciel nieruchomości obowiązany jest do zawarcia umowy na odbiór odpadów       
z firmą wywozową. 

2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do pobierania, przechowywania                  
i okazywania na zasadach określonych w ustawie z dn. 13 września 1996r.                   
o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, dowód usunięcia odpadów w sposób 
zgodny z postanowieniami tejże ustawy.  

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 właściciele nieruchomości zobowiązani są 
okazać na każde żądanie Wójta.  

 
Rozdział 5  
Obowiązki właścicieli zwierząt domowych. 
 

§ 17  
 

1. Posiadanie i utrzymanie zwierząt domowych nie może powodować zagrożenia życia 
mieszkańców ani zakłócać ich spokoju. 

2. Osoby będące właścicielami lub opiekunami psów i innych zwierząt domowych na 
terenie Gminy są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad tymi 
zwierzętami zwierzętami tym w szczególności nie pozostawiania bez dozoru, jeżeli 
zwierzę nie jest należycie uwiązane lub znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym 
bądź na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się 
zwierzęcia z niego. 

3. Pomieszczenia zamknięte lub tereny ogrodzone gdzie znajdują się psy lub inne 
niebezpieczne zwierzęta domowe winny być oznaczone przy wejściu do nich 
informacją o powyższym. 



 
§18 

1. Zabrania się wypuszczania psów bez nadzoru poza teren nieruchomości. 
2. Na terenach użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy. 
      Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w mało uczęszczanych miejscach        

i pod warunkiem, że właściciel (opiekun) ma możliwość sprawowania bezpośredniej 
kontroli nad jego zachowaniem. 

3. Psy rasy uznawanej za agresywną należy każdorazowo wyprowadzać na smyczy           
i obowiązkowo w kagańcu. 

4. Każdy właściciel psa rasy uznawanej za agresywną powinien posiadać zezwolenie na 
jego utrzymanie.  

5. Zabrania się: 
• puszczania psa samopas, 
• pozostawiania psa bez dozoru, jeżeli zwierzę to nie jest należycie uwiązane lub 

nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie ogrodzonym, 
szczucie lub doprowadzanie psa przez drażnienie lub płoszenie do tego 
stopnia, że staje się on niebezpieczny. 

 
Rozdział 6  
Zasady utrzymania zwierząt gospodarskich. 
 

§ 19 
 

Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest obowiązany zapewnić: 
1. Teren, na którym utrzymywane są zwierzęta gospodarskie musi być ogrodzony            

w sposób uniemożliwiający zwierzętom swobodne wydostawanie się zwierzętom na 
zewnątrz. 

2. Gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów, nieczystości 
w sposób zgodny z prawem, w tym wymaganiami niniejszego regulaminu i nie 
powodowanie zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych      
i podziemnych. 

3. Nie powodowanie uciążliwości przez prowadzoną hodowlę wobec innych osób 
zamieszkujących na terenie nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich. 

4. Przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarnych. 
5. Obornik powstały przy utrzymaniu zwierząt musi być przechowywany                       

w pomieszczeniach inwentarskich lub na terenie posesji w sposób aby powstające 
wycieki nie zanieczyszczały sąsiednich nieruchomości. 

6. Inne odpady powstające w związku z utrzymaniem zwierząt muszą być składowane   
w taki sposób by ich zapachy nie były dokuczliwe dla otoczenia oraz nie powodowały 
zanieczyszczenia terenu nieruchomości. 

7. Utrzymywanie zwierząt nie może powodować dla innych osób zamieszkujących, 
przebywających na nieruchomościach sąsiednich uciążliwości takich jak: hałas, 
przykry zapach itp. 

 
Rozdział 7  
Przepisy karne. 

1. Wójt Gminy Naruszewo sprawuje nadzór nad realizacją przez właścicieli 
nieruchomości obowiązków utrzymania czystości i porządku, wynikających                
z niniejszego Regulaminu. Wykonanie tych obowiązków podlega egzekucji 
administracyjnej. 



2. Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w niniejszym Regulaminie podlega 
karze grzywny określanej przepisami Kodeksu postępowania w sprawach                     
o wykroczenia. 

3. Postępowania, o których mowa w niniejszym Regulaminie toczy się według 
przepisów Kodeksu Postępowania w sprawach o wykroczenia. 

4. Przestrzeganie przepisów określonych w niniejszym Regulaminie egzekwuje Wójt 
Gminy Naruszewo. 

 
 
Sporządziła: 
Stanisława Cieplik. 


