
UCHWAŁA NR I/8/20
RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU

z dnia 7 lutego 2020 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Pasłęk 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) Rada 
Miejska w Pasłęku uchwala, co następuje: 

§ 1. Po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Elblągu, uchwala się 
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Pasłęk stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr VI/40/16 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie 
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Pasłęk (Dz. Urz. Woj. 
Warmińsko-Mazurskiego z 2016 r. poz. 2848). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pasłęka. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz 
podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku 
oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku i wchodzi w życie z dniem 
1 maja 2020 r. z wyjątkiem § 2 ust. 1 pkt 1 lit. o, § 3 ust. 2 pkt 7 i § 5 ust. 7 pkt 12 załącznika, które wchodzą 
w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Pasłęku 

mgr Marian Matuszczak
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REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA I
GMINY PASŁĘK

ROZDZIAŁ 1
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy 
Pasłęk w zakresie określonym w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach.

§ 2 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości 
poprzez:

1) prowadzenie selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów komunalnych:
a) papieru,
b) metali,
c) tworzyw sztucznych,
d) szkła,
e) odpadów opakowaniowych wielomateriałowych,
f) bioodpadów, w tym naturalnych drzewek choinkowych,
g) odpadów niebezpiecznych,
h) przeterminowanych leków i chemikaliów,
i) odpadów nie kwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w 
wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu 
substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
j) zużytych baterii i akumulatorów,
k) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
l) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
m) zużytych opon,
n) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
o) odpadów tekstyliów i odzieży;

2) przekazywanie zebranych odpadów komunalnych podmiotowi odbierającemu odpady komunalne lub do 
punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu;

3) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku 
publicznego;

4) dokonywanie mycia pojazdów samochodowych poza myjniami  i warsztatami naprawczymi z zachowaniem 
następujących zasad:

a) miejsce, w którym dokonuje się mycia jest urządzone w taki sposób by ścieki powstające przy myciu nie 
przedostawały się do gruntu,
b) miejsce, o którym mowa w ppkt a) posiada odprowadzenie ścieków powstających przy myciu do 
kanalizacji sanitarnej lub do szczelnego zbiornika bezodpływowego przeznaczonego na nieczystości ciekłe;

5) dokonywanie napraw pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi z zachowaniem 
następujących zasad:

a) naprawy winny być przeprowadzane w sposób zapobiegający przedostawaniu się do środowiska, a w 
szczególności do gruntu wycieków oleju, płynów technologicznych i innych szkodliwych substancji,
b) pozbywanie się powstałych w wyniku napraw odpadów, w szczególności w postaci zużytych części, 
zużytych olejów i płynów technologicznych oraz innych, w zależności od rodzaju odpadu, dokonywane jest 
w sposób wskazany w § 3,
c) naprawy przeprowadzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa ludzi i nie powodują uciążliwości dla 
otoczenia.

2. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a na których ogrzewanie pomieszczeń 
odbywa się poprzez spalanie węgla, drewna i innych dopuszczonych do spalania materiałów stałych, mogą 
zbierać selektywnie popiół w sposób określony w § 3 ust. 2 pkt 6.

§ 3. 1. Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych:

1) przeterminowane leki należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu oznakowanych pojemnikach 
znajdujących się w aptekach zlokalizowanych na terenie miasta Pasłęka oraz na terenie Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych w Robitach, zwanego także „PSZOK” w godzinach otwarcia aptek i 
PSZOK;

2) odpady niebezpieczne i chemikalia, w szczególności farby, lakiery, środki ochrony roślin oraz odpady nie 
kwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania 
produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w Strona 2Id: BCAFB-DABOF-AEZJQ-TFEZN-NTOFD. Uchwalony
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szczególności igły i strzykawki, należy przekazywać do punktów zbierania tych odpadów tj. do kontenerów na 
odpady niebezpieczne zlokalizowanych przy ulicach Strażackiej, Spółdzielczej i Sprzymierzonych w Pasłęku 
oraz na terenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Robitach, w godzinach ich 
otwarcia;

3) zużyte baterie i akumulatory, jeżeli nie są przekazywane zbierającemu takie odpady, należy przekazywać do 
punktów zbierania tych odpadów tj. do kontenerów na odpady niebezpieczne zlokalizowanych przy ulicach 
Strażackiej, Spółdzielczej i Sprzymierzonych w Pasłęku oraz na terenie Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych w Robitach, w godzinach ich otwarcia;

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe należy przekazywać przedsiębiorcy odbierającemu odpady 
komunalne w terminach odbioru odpadów komunalnych wielkogabarytowych, określonych w harmonogramie  
odbioru odpadów komunalnych na terenie miasta i gminy Pasłęk ustalonym przez przedsiębiorcę, z którym 
gmina Pasłęk zawarła umowę na odbiór tych odpadów i opublikowanym na stronie internetowej, tj. w 
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku pod adresem www.paslek-um.bip-wm.pl oraz 
umieszczonym na tablicy informacyjnej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pasłęku przy 
ul. Bohaterów Westerplatte 10A lub do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Robitach w 
godzinach jego otwarcia;

5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, jeżeli nie jest przekazywany zbierającemu taki sprzęt, należy 
przekazywać do punktów zbiórki takiego sprzętu tj. do kontenerów na odpady niebezpieczne zlokalizowanych 
przy ulicach Strażackiej, Spółdzielczej i Sprzymierzonych w Pasłęku oraz na terenie Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych w Robitach, w godzinach ich otwarcia, z tym, że zużyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny o dużych gabarytach można przekazywać przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w 
terminach odbioru odpadów wielkogabarytowych określonych w harmonogramie, o którym mowa w pkt 4;

6) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w postaci odpadów betonu oraz gruzu 
betonowego z rozbiórek i remontów o kodzie 17 01 01, gruzu ceglanego o kodzie 17 01 02, zmieszanych 
odpadów z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia innych 
niż wymienione w 17 01 06 o kodzie 17 01 07 należy gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach, 
umieszczonych w wyznaczonym miejscu na terenie nieruchomości, a następnie przekazywać przedsiębiorcy 
odbierającemu odpady komunalne w terminach odbioru odpadów budowlanych i rozbiórkowych określonych 
w harmonogramie, o którym mowa w pkt 4 lub do  Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w 
Robitach, w godzinach jego otwarcia;

7) zużyte opony należy przekazywać przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w terminach odbioru 
odpadów komunalnych wielkogabarytowych określonych w harmonogramie, o którym mowa w pkt 4 lub do 
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Robitach, w godzinach jego otwarcia;

2.  Właściciele nieruchomości, od których odpady komunalne odbiera gmina Pasłęk:

1) bioodpady, za wyjątkiem naturalnych drzewek choinkowych rodzaju świerk, jodła itp. umieszczają w 
przeznaczonych do tego celu oznakowanych pojemnikach z napisem „BIO” ustawionych w lokalnych punktach 
odbioru selektywnie zbieranych odpadów komunalnych zlokalizowanych na terenie miasta Pasłęka, 
wyposażonych w odpowiednie pojemniki, do których właściciele nieruchomości zobowiązani są przekazać 
selektywnie zebrane odpady komunalne lub dostarczają do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych w Robitach, w godzinach jego otwarcia, przy czym możliwe jest kompostowanie tych odpadów 
w kompostownikach przydomowych, natomiast naturalne drzewka choinkowe rodzaju świerk, jodła itp.  
umieszczają przy pojemnikach przeznaczonych na odpady komunalne pozostałe po segregacji w okresie od 1 
stycznia do 15 lutego, przy czym dopuszcza się możliwość ich użycia jako opału;

2) papier umieszczają w przeznaczonych do tego celu oznakowanych pojemnikach koloru niebieskiego   
zlokalizowanych na terenie gminy lub przekazują do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
w Robitach, w godzinach jego otwarcia;

3) metale, z zastrzeżeniem pkt 4, jeżeli nie zostały przekazane do skupu złomu, przekazują przedsiębiorcy 
odbierającemu odpady komunalne w terminach odbioru odpadów komunalnych wielkogabarytowych 
określonych w harmonogramie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 4 lub do Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych w Robitach, w godzinach jego otwarcia;

4) tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe i opakowania z metali umieszczają w 
przeznaczonych do tego celu pojemnikach koloru żółtego zlokalizowanych na terenie gminy lub przekazują do 
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Robitach, w godzinach jego otwarcia;

5) szkło umieszczają w przeznaczonych do tego celu oznakowanych pojemnikach koloru zielonego  
zlokalizowanych na terenie gminy lub przekazują do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
w Robitach, w godzinach jego otwarcia;

6) popiół zbierają w następujący sposób:
a) popiół umieszczają w przeznaczonych do tego celu metalowych pojemnikach oznaczonych 
napisem "POPIÓŁ", zlokalizowanych na terenie miasta Pasłęka;
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b) właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie miasta Pasłęka, 
mogą gromadzić popiół w metalowych pojemnikach spełniających wymogi, o których mowa w § 4 ust. 1 
niniejszego regulaminu, oznaczonych napisem "POPIÓŁ", należących do właściciela nieruchomości, 
ustawionych na nieruchomości, na której wytwarzany jest popiół, po uprzednim zgłoszeniu faktu posiadania 
takiego pojemnika  Burmistrzowi Pasłęka;

7) odpady tekstyliów i odzieży przekazują do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w 
Robitach, w godzinach jego otwarcia.

ROZDZIAŁ 2

Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 
terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach 

publicznych, zasady rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie 
sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz  zasady utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i 

porządkowym miejsc gromadzenia odpadów

§ 4. 1. Do zbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości przeznacza się znormalizowane 
pojemniki dostosowane technicznie do opróżniania przez pojazdy służące do odbioru odpadów, z 
zastrzeżeniem ust. 5 i 6.

2. Odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach o pojemności nie mniejszej niż wynikająca z niżej 
podanych norm:

1) dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych oraz 
wielorodzinnych (wielolokalowych) - nie mniej niż 30 l na każdego mieszkańca, jednak nie mniej niż jeden 
pojemnik o pojemności 110 l,

2) dla nieruchomości szkół, przedszkoli, żłobków oraz innych placówek wychowawczych i jednostek opieki 
dziennego pobytu - 1,5 l na każdego ucznia/dziecko/wychowanka i pracownika, jednak nie mniej niż jeden 
pojemnik o pojemności 110 l,

3) dla lokali  handlowych – 10 l na  każdego pracownika, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 
110 l,

4) dla punktów handlowych poza lokalem - 10 l na każdego pracownika, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o 
pojemności 110 l,

5) dla lokali gastronomicznych - 10 l na jednego pracownika, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o 
pojemności 110 l,

6) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - 10 l na jednego pracownika, jednak nie mniej niż jeden 
pojemnik o pojemności 110 l,

7) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych, obiektów administracji publicznej, placówek 
kulturalnych oraz zakładów służby zdrowia w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - 10 l na 
każdego pracownika, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 110 l,

8) dla szpitali, domów opieki całodobowego pobytu, internatów, hoteli, pensjonatów, zajazdów z noclegami, 
gospodarstw agroturystycznych itp. - 20 l na każde miejsce noclegowe, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o 
pojemności 110 l,

9) dla domów weselnych – 10 l na jednego pracownika, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 110 
l,

10) dla ogródków działkowych w okresie od 1 kwietnia do 31 października - 8 l na każdą działkę, jednak nie 
mniej niż jeden pojemnik o pojemności 110 l,

11) dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy -  nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 
110 l.

3. Parki, skwery, stadiony i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 
winny być wyposażone w pojemniki, o których mowa w ust. 1 lub kosze, o których mowa w ust. 5 i 6, w ilości 
i o pojemności zapewniającej utrzymanie czystości i porządku na ich terenie, przy czym minimalna pojemność 
pojemnika nie może być mniejsza niż 110 l, a kosza - 10 l.

4. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy umieszczać na terenie nieruchomości, z której te 
odpady pochodzą, a miejsce usytuowania pojemników powinno być łatwo dostępne zarówno dla ich 
użytkowników jak i dla pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady w nich zebrane.

5. Do zbierania odpadów komunalnych na nieruchomościach stanowiących drogi publiczne, stosuje się:

1) na terenie miasta - stabilne, wykonane z materiałów trwałych i niepalnych, łatwe do opróżniania kosze o 
minimalnej pojemności 40 l, rozmieszczone z zachowaniem następujących zasad:

a) wzdłuż ulic: Plac Świętego Wojciecha, Dąbrowskiego, Firleja, Krasickiego, Kościuszki, Mickiewicza, 
Sienkiewicza, Bolesława Chrobrego, Apteczna, Władysława Jagiełły, 3 Maja, Ogrodowa, Bankowa, 
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Kopernika od skrzyżowania z ulicą Władysława Jagiełły do skrzyżowania z ulicą 3 Maja - w rozstawie nie 
większym niż co 100 m,
b) wzdłuż ulic: Bohaterów Westerplatte, Partyzantów, Spacerowa - w rozstawie nie większym niż co 200 m,
c) na pozostałym obszarze - w rozstawie nie większym niż co 300 m;

2) na terenach wiejskich - stabilne, wykonane z materiałów trwałych i niepalnych, łatwe do opróżniania kosze o 
minimalnej pojemności 40 l lub znormalizowane pojemniki dostosowane technicznie do opróżniania przez 
pojazdy służące do odbioru odpadów o minimalnej pojemności 110 l rozmieszczone z zachowaniem 
następujących warunków:

a) na obszarze zabudowanym - w rozstawie nie większym niż co 300 m;
b) na obszarze niezabudowanym - w miejscach, w których powstają odpady komunalne, np. w 
wyznaczonych miejscach postoju pojazdów.

6. Do zbierania odpadów komunalnych na przystankach komunikacyjnych stosuje się stabilne, wykonane z 
materiałów trwałych i niepalnych, łatwe do opróżniania kosze o minimalnej pojemności 10 l na jeden 
przystanek.

7. Pojemniki oraz kosze przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych należy utrzymywać w 
odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, poprzez ich mycie, dezynfekcję, dezynsekcję 
przynajmniej raz w roku oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia uzasadnionej potrzeby oraz poprzez 
naprawę lub wymianę w przypadku ich uszkodzenia lub zużycia.

8. Z miejsc gromadzenia odpadów komunalnych, w celu utrzymania ich w odpowiednim stanie sanitarnym i 
porządkowym, należy korzystać w następujący sposób:

1) umieszczanie odpadów w pojemnikach powinno następować w sposób zapobiegający ich przepełnianiu 
się a w konsekwencji wysypywaniu się odpadów z pojemników,

2) po umieszczeniu odpadów w pojemniku należy pojemnik zamknąć,

3) osoba oddająca odpady oraz przedsiębiorca odbierający odpady, w przypadku przyczynienia się do 
zanieczyszczenia miejsca gromadzenia odpadów, jest zobowiązany do jego uprzątnięcia.

ROZDZIAŁ 3

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 5. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do gromadzenia i pozbywania się odpadów komunalnych 
z terenu nieruchomości w sposób zapewniający zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.

2. Pozbywanie się przez właścicieli nieruchomości, od których odpady komunalne odbiera Gmina Pasłęk 
selektywnie zebranych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości odbywa się poprzez ich dostarczenie do 
lokalnych punktów odbioru selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1, 
zlokalizowanych na terenie miasta Pasłęka i terenach wiejskich gminy Pasłęk i umieszczenie poszczególnych 
rodzajów odpadów w przeznaczonych dla danego rodzaju odpadu, oznakowanych pojemnikach ustawionych w 
tych punktach, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Szczegółowy sposób i miejsca pozbywania się poszczególnych rodzajów i frakcji odpadów komunalnych 
podlegających selektywnej zbiórce określa § 3.

4. Umieszczenie przez właściciela nieruchomości mebli i innych odpadów wielkogabarytowych lub 
odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w miejscu ich odbioru bezpośrednio 
przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne z terenu nieruchomości nie może nastąpić wcześniej niż 
24 godziny przed wyznaczonym terminem ich odbioru wskazanym w harmonogramie odbioru odpadów 
komunalnych, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 4.

5. Pozbywanie się odpadów komunalnych pozostałych po segregacji z terenu nieruchomości odbywa się 
poprzez ich umieszczanie w odpowiednich pojemnikach, o których mowa w § 4, ustawionych na 
nieruchomości przez jej właściciela, a następnie ich odbieranie przez przedsiębiorcę odbierającego odpady 
komunalne.

6. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do pozbywania się odpadów komunalnych pozostałych po 
segregacji z terenu nieruchomości, a przedsiębiorca odbierający te odpady do ich odbierania, nie rzadziej niż 
raz w tygodniu.

7. Ustala się następującą częstotliwość odbioru i pozbywania się selektywnie zebranych odpadów 
komunalnych:

1) tworzywa sztuczne, opakowania z metali i odpady opakowaniowe wielomateriałowe - raz w tygodniu,

2) szkło - raz na dwa tygodnie,

3) papier:
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a) na terenie miasta - raz w tygodniu,
b) na terenach wiejskich - raz na dwa tygodnie,

4) bioodpady w tym naturalne drzewka choinkowe rodzaju świerk, jodła itp. w okresie od 1 stycznia do 15 
lutego:

a) w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada - raz w tygodniu, 
b) w okresie od 1 grudnia do 31 marca – raz na dwa tygodnie,

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, metale z wyłączeniem opakowań z metali - raz na  
kwartał w terminach określonych w harmonogramie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 4,

6) zużyte baterie i akumulatory - raz na kwartał,

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - raz w miesiącu,

8)  odpady niebezpieczne - raz na kwartał,

8) przeterminowane leki i chemikalia - raz na kwartał,

9) odpady nie kwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 
krwi, w szczególności igły i strzykawki - raz na kwartał,

10) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne - raz na pół roku w terminach określonych 
w harmonogramie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 4,

11) popiół:
a|) w okresie od 1 października do 30 kwietnia - raz w tygodniu,  
b) w okresie od 1 maja do 30 września – raz w miesiącu,

12) odpady tekstyliów i odzieży – raz na kwartał.

8. Opróżnianie pojemników i koszy zlokalizowanych na terenach przeznaczonych do użytku publicznego 
powinno odbywać się w przypadku ich zapełnienia, jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu.

9. Bezodpływowe zbiorniki do gromadzenia nieczystości ciekłych należy opróżniać systematycznie, nie 
rzadziej niż raz na kwartał oraz w każdym przypadku ich napełnienia, w sposób niepowodujący 
zanieczyszczenia terenu, gleby i wód gruntowych.

ROZDZIAŁ 4

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 6. 1. Zaleca się właścicielom nieruchomości, aby dążyli do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów 
komunalnych, w szczególności poprzez:

1) zakup produktów zapakowanych w minimalną ilość opakowań,

2) zastępowanie, jeśli jest to możliwe, produktów i opakowań nie nadających się do odzysku lub nie 
ulegających biodegradacji takimi, które można poddać recyklingowi lub kompostowaniu,

3) zakup produktów w opakowaniach zwrotnych,

4) zakup produktów w koncentratach,

5) stosownie produktów o wydłużonym okresie używalności i trwałości np. baterii nadających się do 
ponownego naładowania, toreb płóciennych lub innych wielokrotnego użytku,

6) stosowanie produktów, które w wyniku zużycia mogą być wykorzystane ponownie po wymianie ich części 
lub uzupełnieniu, np. długopisów z wkładami wymiennymi, środków czystości z możliwością ich ponownego 
napełnienia.

2. Na terenie gminy możliwe jest kompostowanie bioodpadów powstających na terenie nieruchomości, 
prowadzone w kompostownikach przydomowych we własnym zakresie i na własne potrzeby.

ROZDZIAŁ 5

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub 
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku 

§ 7. 1. Utrzymujący zwierzęta domowe są obowiązani do:

1) sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w szczególności nie pozostawiania ich bez stałego i skutecznego 
dozoru,
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2) dołożenia starań, aby nie były one uciążliwe dla otoczenia, a w szczególności nie zakłócały ciszy i spokoju 
ludziom, nie zanieczyszczały odchodami terenów przeznaczonych do wspólnego użytku oraz nie niszczyły 
mienia,

3) utrzymania tych zwierząt w liczbie i w sposób, które nie pogarszają wymogów zdrowotnych, sanitarnych i 
porządkowych.

ROZDZIAŁ 6

Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z
produkcji rolniczej, w tym zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w

poszczególnych nieruchomościach

§ 8. 1. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenie nieruchomości:

1) położonych przy ulicach: Plac Świętego Wojciecha, Dąbrowskiego, Firleja, Krasickiego, Chodkiewicza, 
Mickiewicza, Sienkiewicza, Bolesława Chrobrego, Aptecznej i Kościuszki,

2) zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi (wielolokalowymi) i szeregowymi,

3) położonych w granicach administracyjnych miasta Pasłęka na terenie o funkcji mieszkalnej lub mieszkalno-
usługowej, budownictwa jednorodzinnego w obszarze o zwartej zabudowie zabudowanych wolnostojącymi 
budynkami mieszkalnymi, z wyłączeniem nieruchomości o zabudowie typu zagrodowego.

2. Na przylegających do siebie nieruchomościach o zabudowie jednorodzinnej domów wolnostojących i 
bliźniaczych, mających wyłącznie funkcję mieszkalną lub innych nieruchomościach gruntowych położonych na 
terenach wyłączonych z produkcji rolniczej dopuszcza się możliwość utrzymania zwierząt gospodarskich 
wyłącznie wtedy gdy są spełnione łącznie następujące warunki:

1) utrzymanie tych zwierząt jest prowadzone wyłącznie w pomieszczeniach, które zapewniają wymagane 
przepisami warunki do chowu danego gatunku zwierząt, a pomieszczenia te utrzymywane są w stanie zgodnym 
z wymogami zdrowotnymi, sanitarnymi i porządkowymi,

2) zwierzęta te nie są utrzymywane poza pomieszczeniami przeznaczonymi do ich utrzymania, o których mowa 
w pkt. 1,

3) odpady i nieczystości, a w szczególności odchody powstałe w związku z utrzymaniem tych zwierząt są na 
bieżąco usuwane z pomieszczeń, o których mowa w pkt. 1 i nie mogą być składowane na terenie 
nieruchomości,

4) uniemożliwione jest wydostawanie się zwierząt z pomieszczeń przeznaczonych do ich utrzymania, a w 
szczególności ich przedostawanie się na teren sąsiednich posesji, w sposób skuteczny i właściwy dla danego 
gatunku zwierząt,

5) utrzymujący zwierzęta gospodarskie przeprowadza na terenie nieruchomości, na której utrzymywane są te 
zwierzęta, deratyzację w zakresie i na zasadach określonych w § 9, 

6) zwierzęta mają zapewnione określone przepisami warunki bytowania i opieki, zapewniające wymagane 
warunki zdrowotne i dobrostan zwierząt,

7) utrzymanie zwierząt nie powoduje uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości mając na uwadze funkcję 
(przeznaczenie) tych nieruchomości.

ROZDZIAŁ 7

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 9. 1. Obowiązkowi deratyzacji podlegają obszary:

1) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,

2) na których usytuowane są budynki i budowle służące do chowu i utrzymania zwierząt gospodarskich,

3) zakładów opieki zdrowotnej i społecznej, placówek kulturalnych i oświatowych oraz obiektów zbiorowego 
żywienia,

4) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi do przetwórstwa bądź przechowywania lub 
składowania produktów rolno - spożywczych albo gospodarki odpadami,

5) w uzasadnionych przypadkach, w miarę potrzeby, również na innych terenach i terenach ogólnodostępnych 
niż wymienione w pkt. 1-4.

2. Deratyzację należy przeprowadzać na obszarach, o których mowa w ust. 1 raz w roku w terminie od 1 do 31 
października.
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UZASADNIENIE

Niniejsze uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i

porządku na terenie miasta i gminy Pasłęk stanowi uzupełnienie uzasadnienia dotyczącego zmian w systemie

gospodarowania  odpadami  komunalnymi  załączonego  do  projektu  uchwały  w  sprawie  wyboru  metody

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty

za pojemnik o określonej pojemności.
Obecnie obowiązujące Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Pasłęk

uchwalony uchwałą Nr VI/40/16 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Pasłęk. Przedłożony nowy projekt

Regulaminu,  w  stosunku  do  obecnie  obowiązującego,  wprowadza  w  szczególności  następujące  zmiany

dotyczące postępowania z odpadami:

1) wprowadza przepisy związane z obowiązkiem selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez

wszystkich właścicieli nieruchomości;

2) rozszerza  katalog  odpadów,  jakie  mogą  być  oddawane  do  punktu  selektywnej  zbiórki  odpadów

komunalnych o  odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie

domowym  w  wyniku  przyjmowania  produktów  leczniczych  w  formie  iniekcji  i  prowadzenia

monitoringu poziomu substancji we krwi w szczególności igły i strzykawki oraz odpady tekstyliów i

odzieży;

3) ustanawia  warunki  utrzymywania  w  odpowiednim  stanie  sanitarnym  i  porządkowym  miejsc

gromadzenia odpadów;

4) ustanawia nowe warunki mycia i  napraw pojazdów samochodowych poza myjniami warsztatami

naprawczymi, 

5) zmienia nazewnictwo niektórych frakcji  odpadów; dotychczas gmina odbierała odpady zielone, a

obecnie bioodpady,  które są szerszą kategorią,  gdyż oprócz odpadów zielonych m. in.  obejmują

odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych,

6) zmienia  częstotliwość  odbierania  niektórych  odpadów komunalnych  (odpady  wielkogabarytowe,

popiół).

W celu realizacji obowiązku ustawowego jakim jest dostosowanie regulaminów utrzymania czystości i

porządku w gminach do wymogów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, konieczne

jest przyjęcie przedmiotowej uchwały.


	
	

