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OBWIESZCZENIE
RADY MIASTA SZCZECINEK
z dnia 15 maja 2017 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Miasta Szczecinek
1. Na podstawie art.16 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 296, z późń. zm.) ogłasza się w załączniku do niniejszego
obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XVIII/163/2015 Rady Miasta Szczecinek z 14 grudnia 2015 r.
w sprawie
regulaminu
utrzymania
czystości
i porządku
na
terenie
Miasta
Szczecinek
(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 r. poz. 643), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) uchwałą Nr XX/177/2016 Rady Miasta Szczecinek z 18 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr
XVIII/163/2015 Rady Miasta Szczecinek z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Miasta Szczecinek;
2) uchwałą Nr XXXI/273/2016 Rady Miasta Szczecinek z 17 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr XVIII/163/2015 Rady Miasta Szczecinek z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Miasta Szczecinek.
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:
1) § 3 i § 4 uchwały Nr XVIII/163/2015 Rady Miasta Szczecinek z 14 grudnia 2015 r. w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Szczecinek (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego
z 2016 r. poz. 643), które stanowią:
„§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczecinek.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego
i wchodzi w życie dnia 1 lutego 2016 r.”;
2) § 2 i § 3 uchwały Nr XX/177/2016 Rady Miasta Szczecinek z 18 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr XVIII/163/2015 Rady Miasta Szczecinek z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Szczecinek (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego
z 2016 r. poz. 644), które stanowią:
„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczecinek.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego
i wchodzi w życie dnia 1 lutego 2016 r.”;
3) § 2 i § 3 uchwały Nr XXXI/273/2016 Rady Miasta Szczecinek z 17 października 2016 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr XVIII/163/2015 Rady Miasta Szczecinek z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Szczecinek (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego
z 2016 r. poz. 4438), które stanowią:
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„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczecinek.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego.”.
3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Przewodnicząca Rady Miasta
Katarzyna Dudź
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Załącznik do obwieszczenia
Rady Miasta Szczecinek
z 15 maja 2017 r.
Uchwała Nr XVIII/163/2015
Rady Miasta Szczecinek
z dnia 14 grudnia 2015 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Szczecinek
(tekst jednolity)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, z późn.zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399, z późn.zm.)
Rada Miasta Szczecinek uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Szczecinek, stanowiący
załącznik do nin. uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Rady Miasta Szczecinek Nr XXIX/252/2012 z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Szczecinek (Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego z 2015 r. poz. 1285).
§ 3. 1) (pominięty).
§ 4. 2) (pominięty).

1)
2)

Zamieszczony w ust. 2 pkt 1 obwieszczenia.
Zamieszczony w ust. 2 pkt 2 obwieszczenia.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

–4–

Poz. 2334

Załącznik do uchwały Nr XVIII/163/2015
Rady Miasta Szczecinek
z dnia 14 grudnia 2015 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Szczecinek
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Treść Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Szczecinek, zwanego dalej
Regulaminem, pozostaje w ścisłym związku z pojęciami i definicjami zawartymi w ustawach:
1) z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399,
z późn zm.),
2) z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.),
3) z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2013 r. poz.1155,
z późn. zm.),
4) z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz.U. Nr 133,
poz. 921, z późn. zm.),
5) z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013r. poz.856, z późn. zm.).
Rozdział 2
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 2. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania, a odbierający
odpady do selektywnego odbierania odpadów wg następujących rodzajów:
1) szkło,
2) papier i tektura,
3) tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe,
4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
5) meble i inne odpady wielkogabarytowe, a także zużyte opony,
6) powstające w gospodarstwach domowych przeterminowane leki i chemikalia oraz zużyte baterie
i akumulatory,
7) komunalne odpady zielone z terenów zielonych (trawa, liście, drobne gałęzie o długości do 30 cm),
8) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne takie jak: gruz betonowy, ceglany
i ceramiczny, odpady instalacyjne z tworzyw sztucznych i metalu.
2. Odpady, o których mowa w ust. 1, z wyłączeniem wymienionych w pkt. 4, 5 i 6 należy zbierać
w pojemnikach lub workach określonych w rozdziale III.
3. W zabudowie jednorodzinnej pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów określonych w ust. 1 pkt. 1 –
3 i 7, mogą być zastąpione workami, spełniającymi wymagania określone w rozdziale III.
§ 3. 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 w sposób obejmujący uprzątnięcie mechaniczne lub ręczne.
2. Właściciel nieruchomości ma obowiązek uprzątnąć zanieczyszczenia wskazane w ust. 1 w sposób
niezanieczyszczający jezdni i dróg dla rowerów.
§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie na własnej posesji,
pod warunkiem, że ścieki z mycia pojazdów odprowadzone będą do sieci kanalizacji sanitarnej, a w przypadku
jej braku do zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków.
2. Mycie pojazdów na własnej posesji może być dokonywane wyłącznie w części obejmującej nadwozie
pojazdu.
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3. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie
w zakresie obejmującym drobne naprawy własnych samochodów oraz pod warunkiem:
1) niepowodowania negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym emisji hałasu lub spalin,
2) gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych,
3) zabezpieczenia przed przedostawaniem się płynów samochodowych do środowiska.
Rozdział 3
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, a także warunki rozmieszczania tych pojemników
i ich utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 5. 1. W celu realizacji obowiązku utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
zlokalizowanych na terenie Miasta Szczecinek, stosować należy:
1) worki o minimalnej pojemności co najmniej 120 litrów wykonane z folii polietylenowych o grubości
dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów, uniemożliwiającej rozerwanie się worka,
2) worki o minimalnej pojemności 500 litrów wykonane z tkaniny foliowanej lub niefoliowanej - do zbierania
odpadów budowlanych i rozbiórkowych, stanowiących odpady komunalne,
3) pojemniki inne niż worki o pojemności co najmniej 120 litrów, wykonane z tworzywa sztucznego,
4) pojemniki o pojemności co najmniej 110 litrów, wykonane z metalu,
5) kosze o pojemności co najmniej 30 litrów wykonane z materiału niepalnego o konstrukcji umożliwiającej
ich łatwe opróżnianie.
2. Pojemniki i worki określone w ust. 1 przeznaczone do gromadzenia odpadów określonych w §
2 ust. 2 pkt. 1, 2, 3 i 7 powinny być utrzymane w kolorze:
1) zielonym, w zakresie obejmującym gromadzenie szkła;
2) niebieskim, w zakresie obejmującym gromadzenie papieru i tektury;
3) żółtym, w zakresie obejmującym gromadzenie tworzyw sztucznych, metali i opakowań
wielomateriałowych;
4) brązowym, w zakresie obejmującym gromadzenie komunalnych odpadów zielonych z terenów zielonych,
ewentualnie posiadać klapy wrzutowe w kolorach określonych w pkt. 1-4.
3. Pojemniki, o których mowa w ust. 1 pkt. 3 i 4, powinny posiadać konstrukcję umożliwiającą ich
opróżnianie grzebieniowym, widłowym lub hakowym mechanizmem załadowczym pojazdów przeznaczonych
do odbioru odpadów.
4. Pojemniki na odpady komunalne powinny być wyposażone w mechanizm umożliwiający jego
zamknięcie lub powinny być ustawione w miejscu uniemożliwiającym przedostanie się do jego wnętrza wód
opadowych.
5. Na pojemnikach i workach, o których mowa w ust. 2, umieszcza się w widoczny sposób informację
o przeznaczeniu na określony rodzaj odpadów.
6. Przekazywanie komunalnych odpadów zmieszanych w workach dopuszcza się wyłącznie w sytuacji, gdy
z przyczyn niezależnych od właściciela nieruchomości nie jest możliwy lub jest znacznie utrudniony dojazd do
nieruchomości pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów, posiadających konstrukcję umożliwiającą
opróżnianie pojemników mechanizmem załadowczym.
§ 6. Pojemniki przeznaczone do zbierania komunalnych odpadów zmieszanych powinny być dostosowane
do indywidualnych potrzeb właściciela, jednakże opróżniane w miesięcznym cyklu odbioru powinny mieć
łączną pojemność odpowiadającą co najmniej:
1) na każdego mieszkańca nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy: 80 litrów,
2) na każdego studenta, ucznia i dziecko w szkołach: 8 litrów, na każdego zatrudnionego pracownika:
10 litrów,
3) na każde dziecko w żłobkach, przedszkolach, punktach przedszkolnych: 15 litrów, na każdego
zatrudnionego pracownika: 10 litrów,
4) na każdego pracownika w budynkach użyteczności publicznej: 10 litrów,
5) na każde 10 m2 powierzchni użytkowej lokalu handlowego: 60 litrów, jednak co najmniej jeden pojemnik
o pojemności 120 litrów na lokal,
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6) na jedno miejsce konsumpcyjne lokalu gastronomicznego: 20 litrów, jednak co najmniej jeden pojemnik
o pojemności 120 litrów na lokal,
7) na uliczny punkt gastronomiczny: 120 litrów,
8) na każdego pracownika zakładu rzemieślniczego, usługowego i produkcyjnego, biura, magazynu, hurtowni,
pracowni, gabinetu: 10 litrów, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 litrów na zakład,
9) na jedno łóżko dla szpitali, domów opieki, hospicjów, schronisk dla bezdomnych, noclegowni, zakładów
karnych, internatów, burs i schronisk młodzieżowych oraz innych nieruchomości o podobnej funkcji:
60 litrów,
10) na jedno łóżko dla hoteli, pensjonatów i innych obiektów noclegowych nieskategoryzowanych (np.
wynajem pokoi, ośrodki wypoczynkowe, pokoje gościnne): 40 litrów,
11) na jeden garaż w zespołach garaży usytuowanych na nieruchomościach niezamieszkałych: 10 litrów,
12) na jedno miejsce pochówkowe na cmentarzach: 2 litry,
13) na każdy 1 m2 powierzchni całkowitej targowiska, hali targowej, giełdy: 2 litry,
14) na każdą działkę dla rodzinnych ogrodów działkowych w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada każdego
roku: 10 litrów,
15) na drogach i w miejscach publicznych, na przystankach komunikacji publicznej, w parkach – kosze
uliczne o pojemności co najmniej 30 litrów.
§ 7. 1. Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi wyposaża się w:
1) pojemniki lub worki przeznaczone na odpady zmieszane oraz odpady zbierane selektywnie, określone w §
2 ust. 1 pkt. 1-3 i 7, z uwzględnieniem warunków określonych w § 5 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz ust. 2 i 3 w przypadku nieruchomości jednorodzinnych,
2) pojemniki lub worki przeznaczone na odpady zmieszane oraz odpady zbierane selektywnie, określone w §
2 ust. 1 pkt. 1-3, z uwzględnieniem warunków określonych w § 5 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz ust. 2 i 3 w przypadku nieruchomości wielolokalowych.
2. Pojemniki, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 i 2 utrzymuje się w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym.
3. Właściciel nieruchomości niezamieszkałej jest zobowiązany, w celu realizacji obowiązku zbierania
odpadów komunalnych do wyposażenia we własnym zakresie nieruchomości w pojemniki przeznaczone na
odpady zmieszane oraz odpady zbierane selektywnie, określone w § 2 ust. 1 pkt. 1-3 i 7, z zastrzeżeniem §
2 ust. 3, z uwzględnieniem warunków określonych w § 5 ust. 1 pkt. 1-4 oraz ust. 2 i 3, lub może skorzystać
z usługi dostarczenia pojemników na odpady zmieszane oraz zbierane selektywnie przez przedsiębiorcę, na
podstawie odrębnej umowy z nim zawartej.
§ 8. 1. Zapewnienie miejsca pod ustawienie pojemników na odpady komunalne ciąży na właścicielu
nieruchomości i powinno się ono znajdować na terenie własnej nieruchomości, do której właściciel posiada
tytuł prawny, przy zachowaniu odległości określonych odrębnymi przepisami.
2. W przypadku, gdy nie jest możliwe ustawienie pojemników na własnej nieruchomości, należy zapewnić
ustawienie pojemników na nieruchomości położonej w bliskim sąsiedztwie, za zgodą właściciela tej
nieruchomości.
3. W zabudowie wielolokalowej pojemniki na odpady zbierane selektywnie należy ustawić w miejscach
zbierania odpadów zmieszanych lub w ich pobliżu.
4. W zabudowie wielolokalowej dopuszcza się możliwość tworzenia tzw. „gniazd” na odpady komunalne
tj. wspólnych pojemników dla kilku nieruchomości pod warunkiem spełnienia warunków § 6 pkt. 1.
5. Kosze ustawione na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, jak: drogi publiczne, przystanki
komunikacji publicznej, parki, place zabaw, tereny sportowo-rekreacyjne powinny być rozmieszczone
w liczbie i w sposób zapewniający łatwy dostęp do nich oraz uwzględniający liczbę korzystających z nich osób.
§ 9. 1. Do obowiązków właściciela nieruchomości zamieszkałej należy w szczególności gromadzenie
określonych rodzajów odpadów w pojemnikach wyłącznie do tego celu przeznaczonych i oznaczonych
kolorystycznie i opisowo, w ilości niepowodującej ich wypadania i przeciążania pojemnika.
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2. W przypadku uszkodzenia pojemnika z winy użytkowników, wynikającego z niewłaściwej eksploatacji
(np. poprzez wrzucanie do pojemnika gorącego popiołu), właściciel nieruchomości zobowiązany będzie do
wyposażenia nieruchomości w pojemnik o tym samym standardzie i tej samej wielkości na własny koszt.
3. Właściciel nieruchomości niezamieszkałej zapewnia utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym poprzez:
1) gromadzenie określonych rodzajów odpadów w pojemnikach wyłącznie do tego celu przeznaczonych
i oznaczonych kolorystycznie i opisowo,
2) mycie i dezynfekcję pojemników,
3) gromadzenie odpadów w pojemniku w ilości niepowodującej ich wypadania i przeciążania pojemnika,
4) zamykanie pojemników wyposażonych w mechanizm zamykający w sposób zabezpieczający przed
dostaniem się do ich wnętrza wód opadowych.
Rozdział 4
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 10. Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości powinno odbywać się z częstotliwością
zapewniającą właściwy stan sanitarno-porządkowy nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do wspólnego
użytku.
§ 11. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenów nieruchomości
zamieszkałych i mieszanych:
1) odpady komunalne zmieszane:
a) 3) w budownictwie jednorodzinnym – w okresie od 1 maja do 30 września każdego roku, co najmniej raz
w tygodniu, poza tym okresem co najmniej raz na 2 tygodnie,
b) w budownictwie wielolokalowym – co najmniej 1 raz w tygodniu,
2) odpady segregowane - szkło:
a) w budownictwie jednorodzinnym – co najmniej 2 razy w miesiącu,
b) w budownictwie wielolokalowym – co najmniej 2 razy w miesiącu,
3) odpady segregowane z papieru, tektury, metali, opakowań wielomateriałowych, tworzyw sztucznych:
a) w budownictwie jednorodzinnym – co najmniej 2 razy w miesiącu,
b) w budownictwie wielolokalowym – co najmniej 1 raz w tygodniu,
4) 4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony –
co najmniej 1 raz w miesiącu,
5) komunalne odpady zielone z terenów zielonych w okresie od 1 marca do 30 listopada:
a) w budownictwie jednorodzinnym – co najmniej 2 razy w miesiącu,
b) w budownictwie wielolokalowym – każdorazowo wg potrzeb.
2. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenów nieruchomości
niezamieszkałych:
1) odpady komunalne zmieszane – co najmniej 2 razy w miesiącu,
2) pozostałe selektywnie zebrane odpady komunalne – każdorazowo wg potrzeb.
3. Z terenów przeznaczonych do użytku publicznego częstotliwość odbierania odpadów powinna być
dostosowana do potrzeb, jednak nie mniej niż 1 raz w tygodniu.
§ 12. 1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy pozbywają się zmieszanych
odpadów komunalnych w sposób obejmujący gromadzenie ich w odpowiednich pojemnikach lub workach
i przekazywanie przedsiębiorcy, z którym Miasto Szczecinek podpisało umowę na odbieranie lub odbieranie
i zagospodarowanie odpadów.
W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 uchwały Nr XXXI/273/2016 Rady Miasta Szczecinek z dnia 17 października
2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/163/2015 Rady Miasta Szczecinek z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Szczecinek (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego
z 2016 r. poz. 4438), która weszła w życie z dniem 2 grudnia 2016 r.
4)
W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.
3)
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2. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy pozbywają się z terenu nieruchomości
selektywnie zebranych odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych w sposób obejmujący:
1) gromadzenie i przekazanie odpadów szkła w pojemnikach lub workach przedsiębiorcy, z którym Miasto
Szczecinek podpisało umowę na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów,
2) gromadzenie i przekazanie odpadów z papieru i tektury w pojemnikach lub workach przedsiębiorcy,
z którym Miasto Szczecinek podpisało umowę na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów,
3) gromadzenie i przekazywanie odpadów z tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań wielomateriałowych
w pojemnikach lub workach przedsiębiorcy, z którym Miasto Szczecinek podpisało umowę na odbieranie
lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów,
4) gromadzenie i przekazywanie odpadów zielonych pochodzących z nieruchomości jednorodzinnych
w pojemnikach lub workach przedsiębiorcy, z którym Miasto Szczecinek podpisało umowę na odbieranie
lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów,
5) gromadzenie i samodzielne przekazywanie odpadów zielonych pochodzących z nieruchomości
wielolokalowych do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
6) w przypadku odpadów zielonych powstających w wyniku pielęgnacji ogrodów i terenów zielonych,
w związku ze świadczeniem usług przez przedsiębiorcę wykonującego usługi związane z pielęgnacją
zieleni lub inny podmiot, na podstawie umowy lub zlecenia, zagospodarowanie tych odpadów należy do
obowiązków i na koszt tego podmiotu,
7) wystawienie mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, a także zużytych opon przed posesję przy
krawędzi jezdni lub przy zasiekach śmietnikowych lub pojemnikach na odpady, w terminach podanych
w powszechnie udostępnionym harmonogramie, a poza harmonogramem poprzez indywidualne
przekazanie ich do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
8) gromadzenie i przekazanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego poprzez wystawienie przed
posesję przy krawędzi jezdni lub przy zasiekach śmietnikowych lub pojemnikach na odpady w terminach
podanych w powszechnie udostępnionym harmonogramie, a poza harmonogramem poprzez umieszczanie
drobnego sprzętu w specjalnych pojemnikach przeznaczonych do zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, przekazanie do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych lub punktów
zbierania zorganizowanych przez sprzedawców tego sprzętu, na zasadach określonych w ustawie z dnia
29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
9) gromadzenie i przekazanie zużytych baterii i akumulatorów poprzez przekazanie do punktu selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych, a w przypadku baterii również do oznaczonych pojemników znajdujących
się w obiektach użyteczności publicznej, szkołach i sklepach,
10) gromadzenie i przekazanie przeterminowanych leków poprzez przekazanie do punktu selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych lub do oznaczonych pojemników ustawionych w aptekach,
11) gromadzenie i przekazanie pozostałych odpadów niebezpiecznych, w szczególności farb, klejów,
rozpuszczalników, środków ochrony roślin, aerozoli, środków czyszczących, wywabiaczy plam, środków
do konserwacji drewna oraz opakowań po tych substancjach, a także lamp fluorescencyjnych do punktu
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
12) gromadzenie i przekazanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych, stanowiących odpady komunalne do
punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w ilości nie większej niż 250 kg rocznie od właściciela
nieruchomości zamieszkałej jednorodzinnej, a w przypadku budynków wielolokalowych – od jednego
lokalu mieszkalnego. Wyjątek stanowią odpady z remontów, powstające w trakcie robót wykonywanych
przez podmiot świadczący usługi w tym zakresie. W takim przypadku wykonawca, jako wytwórca
odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach, ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych
podczas realizacji zamówienia.
§ 13. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zobowiązani
są do przekazywania odpadów na podstawie odrębnej umowy zawartej z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru
działalności regulowanej.
§ 14. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe przeznaczone do gromadzenia
nieczystości ciekłych, zobowiązani są do zapewnienia systematycznego usuwania nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości w sposób niedopuszczający do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości
ciekłych, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości, jednak nie rzadziej niż 2 razy
w roku.
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§ 15. Osady z przydomowych oczyszczalni ścieków należy usuwać z częstotliwością wynikającą
z instrukcji eksploatacji oczyszczalni.
§ 16. Częstotliwość opróżniania pojemników ustawionych na terenach przeznaczonych do użytku
publicznego, jak: drogi publiczne, przystanki komunikacji publicznej, parki, place zabaw, tereny sportoworekreacyjne musi być dostosowana do potrzeb, jednak nie może być mniejsza niż 1 raz na tydzień.
Rozdział 5
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 17. 1. W celu prowadzenia odpowiedniego systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów,
zmniejszania ich objętości oraz racjonalizacji procesu segregacji odpadów w miejscu ich wytworzenia, należy:
1) opróżniać opakowania z pozostałości produktu przed umieszczeniem w pojemniku na odpady surowcowe,
2) redukować objętość odpadów surowcowych poprzez zgniatanie plastikowych butelek, puszek metalowych,
opakowań wielomateriałowych oraz tekturowych przed umieszczeniem w pojemniku na odpady.
2. Dla Regionu Szczecineckiego, w tym dla Miasta Szczecinek, przekazywanie odpadów przez
przedsiębiorcę wpisanego do rejestru działalności regulowanej musi następować do regionalnej instalacji
przetwarzania odpadów komunalnych wymienionej w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa
Zachodniopomorskiego.
Rozdział 6
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 18. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe obowiązane są do:
1) wyeliminowania zagrożeń i uciążliwości dla ludzi, w tym hałasu, nieprzyjemnej woni, roznoszenia
pasożytów, insektów itp. oraz niestwarzania uciążliwego oddziaływania na sąsiednią nieruchomość i jej
mieszkańców,
2) zapewnienia właściwej opieki nad zwierzętami w celu niedopuszczenia do zagrożeń życia, zniszczeń,
zanieczyszczeń nieruchomości, terenów i obiektów użyteczności publicznej oraz obsługi ludności, a w
przypadku powstania zniszczeń do ich naprawienia,
3) niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta na terenach publicznych,
w szczególności takich jak drogi, chodniki, podwórka, parki i tereny zielone poprzez wrzucenie
zanieczyszczeń do koszy na odchody zwierzęce lub koszy na odpady uliczne; obowiązek ten nie dotyczy
osób niewidomych korzystających z pomocy psów przewodników,
4) wyposażenia psa w obrożę i smycz, a w przypadku psa rasy uznawanej na podstawie odrębnych przepisów
za agresywną lub w inny sposób zagrażającego otoczeniu, w kaganiec.
2. Właściciel nieruchomości może wyznaczyć miejsce do wyprowadzania psów i kotów oraz innych
zwierząt domowych poprzez oznakowanie terenu stosowną tablicą. Utrzymywanie w czystości wyznaczonego
miejsca należy do właściciela nieruchomości.
3. Ustala się obszar całego miasta z wyłączeniem wybiegów dla psów, terenów leśnych lasów komunalnych
i lasów państwowych, gdzie dopuszcza się wyprowadzanie psa wyłącznie na smyczy, a psa rasy uznawanej na
podstawie odrębnych przepisów za agresywną lub w inny sposób zagrażającego otoczeniu, dodatkowo
w kagańcu, w celu ochrony przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi.
4. Wymóg wyprowadzania psa na smyczy nie dotyczy psów znajdujących się na terenach prywatnych,
w szczególności ogrodzonych nieruchomościach pod warunkiem, że ogrodzenie jest szczelne,
uniemożliwiające samowolne wydostanie się zwierzęcia.
§ 19. 5) Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych nie dopuszczają do powstawania wobec innych
osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich, uciążliwości takich jak hałas, odór,
zanieczyszczenia, w szczególności dotyczy to prowadzenia hodowli i chowu psów, kotów i ptaków.

5)

W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 uchwały Nr XX/177/2016 Rady Miasta Szczecinek z dnia 18 stycznia 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/163/2015 Rady Miasta Szczecinek z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Szczecinek (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego
z 2016 r. poz. 644), która weszła w życie z dniem 20 lutego 2016 r.
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§ 20. Dopuszcza się przewożenie zwierząt domowych, w tym psów, środkami komunikacji publicznej pod
warunkiem trzymania psa na smyczy i w kagańcu oraz zastosowania się do wymagań przewoźnika.
Rozdział 7
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,
w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych
nieruchomościach
§ 21. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,
przeznaczonych pod funkcję mieszkaniową wielorodzinną.
§ 22. 1. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach przeznaczonych pod funkcję
mieszkaniową jednorodzinną i na terenach niezabudowanych.
2. Hodowla zwierząt powinna być usytuowana i prowadzona z zachowaniem warunków higieniczno sanitarnych w taki sposób, aby nie powodowała zanieczyszczenia środowiska i nie sprawiała uciążliwości dla
mieszkańców sąsiednich nieruchomości, w szczególności w zakresie hałasu i przykrych zapachów.
3. Urządzenia do hodowli zwierząt futerkowych powinny być tak usytuowane, aby hodowla nie była
uciążliwa dla otoczenia, a w szczególności nie powodowała zanieczyszczeń wody, gleby i powietrza.
4. Teren hodowli zwierząt futerkowych powinien być zabezpieczony przed wydostaniem się zwierząt na
wolność.
5. Odpady i nieczystości powinny być gromadzone w szczelnych zbiornikach, zaopatrzonych w szczelne,
dopasowane pokrywy.
6. Zabrania się hodowli zwierząt futerkowych w granicach administracyjnych miasta Szczecinek,
z wyłączeniem terenów przeznaczonych na ten cel w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Szczecinek.
§ 23. Zabrania się zanieczyszczania nieruchomości, ulic i innych miejsc publicznych odchodami zwierząt,
karmą, ściółką lub innymi odpadami pochodzącymi z hodowli.
Rozdział 8
Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania
§ 24. Wprowadza się obowiązek przeprowadzania deratyzacji na terenie Miasta Szczecinek w miesiącach
marzec i październik każdego roku. W przypadku zaistnienia konieczności dodatkowej deratyzacji,
przeprowadzić ją należy w terminie uzgodnionym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym
w Szczecinku.
§ 25. Obowiązkowej deratyzacji podlegają następujące obiekty i obszary Miasta Szczecinek:
1) obiekty użyteczności publicznej i obsługi ludności, obiekty gospodarcze, budynki zamieszkania
zbiorowego oraz budynki wielolokalowe,
2) domy mieszkalne i obiekty gospodarcze nieprzyłączone do kanalizacji sanitarnej,
3) zabudowane miejsca na pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych,
4) pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich,
5) targowiska miejskie,
6) szalety publiczne.

