UCHWAŁA NR XXX/544/12
RADY MIASTA OLSZTYNA
z dnia 13 grudnia 2012 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olsztyn
Na podstawie art.4 ust.1 i ust.2 pkt.1-8 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 391) w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z 6 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz.U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r., Dz.U. nr 23 poz. 220, Dz.U. nr 62 poz. 558, Dz.U. nr
113 poz. 984, Dz.U. nr 153 poz. 1271 Dz.U. nr 214 poz. 1806 z 2002 r., Dz.U. nr 80 poz. 717, Dz.U. nr 162 poz.
1568 z 2003 r., Dz.U. nr 102 poz. 1055, Dz.U. nr 116 poz. 1203 z 2004 r., Dz.U. z nr 172 poz. 1441, Dz.U. nr 175
poz. 1457 z 2005 r., Dz.U. nr 17 poz. 128, Dz.U. nr 181 poz. 1337 z 2006 r; Dz.U. nr 48 poz. 327, Dz.U. nr 138
poz. 974, Dz. U. nr 173 poz. 1218 z 2007 r.; Dz.U. nr 180 poz. 1111, Dz.U. nr 223 poz. 1458 z 2008 r.; Dz.U. nr 52
poz. 420, Dz.U. nr 157 poz. 1241 z 2009 r.; Dz.U. nr 28 poz. 142, Dz.U. nr 28 poz. 146, Dz.U. nr 106 poz. 675,
Dz.U. nr 40 poz. 230 z 2010 r.; Dz.U. nr 117 poz. 679, Dz.U. nr 134 poz. 777, Dz.U. nr 21 poz. 113, Dz.U. nr 217
poz. 1281, Dz.U. nr 149 poz. 887 z 2011 r.; Dz.U. z 2012 r. poz. 567) Rada Miasta Olsztyna uchwala co następuje:
§ 1. Po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie ustala się
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Olsztyn, który określa zasady utrzymania czystości
i porządku obowiązujące na terenie gminy Olsztyn, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Tracą moc następujące uchwały:
1. Nr LVIII/773/06 Rady Miasta Olsztyn z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Olsztyna;
2. Nr XLV/521/09 z dnia 27 maja 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr LVIII/773/06 Rady Miasta Olsztyn z dnia 29
marca 2006 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Olsztyn;
3. Nr LXVIII/817/10 z dnia 10 listopada 2010 r w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/773/06 Rady Miasta
Olsztyn z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Olsztyn;
4. Nr LV/746/06 Rady Miasta Olsztyn z dnia 25 stycznia 2006 roku w sprawie obowiązków osób
utrzymujących zwierzęta domowe i gospodarskie na terenie miasta Olsztyna, mających na celu ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi, zanieczyszczaniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku,
w sprawie wyłapywania i opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie miasta Olsztyna oraz wyznaczenia
obszarów podlegających deratyzacji i terminów jej przeprowadzania;
5. Nr XXVII/333/08 Rady Miasta Olsztyn z dnia 25 czerwca 2008r.zmieniająca uchwałę w sprawie
obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe i gospodarskie na terenie miasta Olsztyna, mających na celu
ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi, zanieczyszczaniem terenów przeznaczonych do wspólnego
użytku, w sprawie wyłapywania i opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie miasta Olsztyna oraz
wyznaczenia obszarów podlegających deratyzacji i terminie jej przeprowadzania.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Olsztyna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego z wyjątkiem: § 4 pkt 2; § 4 pkt 3; § 11 ust.1 pkt 1 ppkt.d; § 11 ust. 1 pkt. 2 ppkt. d; § 11
ust. 3-5; § 14 ust.5; § 15 ust. 1 Załącznika nr 1 do niniejszej uchwały, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2013
r.
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Przewodniczący Rady
Jan Tandyrak
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Uzasadnienie
Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadzona
przepisami ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz
niektórych innych ustaw nakłada na gminy obowiązek zapewnienia organizacji nowego systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi. Wypełniając dyspozycję art. 4 powyższej ustawy – Rada gminy ma obowiązek
uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Regulamin ten jest aktem prawa
miejscowego. Regulamin został dostosowany do obowiązujących przepisów prawa i zawiera wszystkie wymagane
ustawą elementy. W związku z powyższym podjęcie powyższej uchwały jest uzasadnione.
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/544/12
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 13 grudnia 2012 roku
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Olsztyn
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Olsztyn
dotyczące:
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:
a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych,
w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów,
zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych
odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także
odpadów zielonych;
b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku
publicznego;
c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi.
2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich
utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:
a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych
źródłach;
b) liczby osób korzystających z tych pojemników;
3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;
6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym
także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;
7) wyznaczenia obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzenia.
§ 2. Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na
terenie gminy Olsztyn.
§ 3. Ilekroć w „Regulaminie” jest mowa o:
1) odpadach komunalnych – należy przez to rozumieć odpady komunalne w rozumieniu ustawy z dnia
27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 185 poz. 1243 z 2010 r.);
2) odpadach wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć odpady komunalne o dużych rozmiarach,
a w szczególności: meble, materace, wózki dziecięce, wanny i inne nie mieszczące się
w standardowych pojemnikach lub kontenerach;
3) odpadach komunalnych ulegających biodegradacji – należy przez to rozumieć odpady ulegające
biodegradacji w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 185 poz. 1243
z 2010 r.);
4) odpadach zielonych – należy przez to rozumieć frakcję odpadów ulegających biodegradacji,
powstających w wyniku pielęgnacji i uprawy ogrodów i terenów zieleni;
5) odpadach opakowaniowych – należy przez to rozumieć opakowania z papieru i tektury, opakowania
wielomateriałowe, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze szkła, opakowania z blachy
stalowej i opakowania z aluminium;
6) odpadach niebezpiecznych – należy przez to rozumieć odpady niebezpieczne o których mowa
w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach powstające wyłącznie w gospodarstwach domowych
należące do kategorii lub rodzajów odpadów określonych na liście A załącznika nr 2 do w/w ustawy
oraz posiadające co najmniej jedną z właściwości wymienionych w załączniku nr 4 do w/w ustawy lub
należące do kategorii lub rodzajów odpadów określonych na liście B załącznika nr 2 do w/w ustawy
i zawierające którykolwiek ze składników wymienionych w załączniku nr 3 do w/w ustawy oraz
posiadające co najmniej jedną z właściwości wymienionych w załączniku nr 4 do w/w ustawy,
a w szczególności zalicza się do nich odpady, które ze względu na swoje pochodzenie, skład
chemiczny lub biologiczny i inne właściwości stanowią zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi bądź
środowiska naturalnego (m.in. świetlówki, baterie, opakowania po środkach ochrony roślin,
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przeterminowane lekarstwa, rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, środki chemiczne typu domowego,
akumulatory, lampy energooszczędne, opakowania po farbach i lakierach, zużyte oleje, termometry
rtęciowe);
odpadach budowlanych – należy przez to rozmieć odpady pochodzące z remontów i przebudów
lokali mieszkalnych oraz części wspólnych budynków mieszkalnych;
odpadach paleniskowych – należy przez to rozumieć żużle i popioły powstające w wyniku
użytkowania instalacji grzewczej;
odpadach zbieranych selektywnie – należy przez to rozumieć wyselekcjonowane frakcje odpadów ze
strumienia odpadów komunalnych gromadzone w specjalnie do tego przeznaczonych i oznakowanych
kontenerach lub workach;
odpady zmieszane – należy przez to rozumieć odpady zbierane nieselektywnie;
lokalnych punktach odbioru selektywnego – należy przez to rozumieć, zlokalizowane na terenie
miasta oraz w osiedlach o zabudowie wielorodzinnej, specjalnie w tym celu przygotowane
i wyposażone pomieszczenia lub wolno stojące obiekty, w których ich właściciele mogą gromadzić
wyselekcjonowane odpady;
Punktach Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów (PDGO) – należy przez to rozumieć prowadzone
przez gminę miejsca, w których można bezpłatnie przekazać zebrane w sposób selektywny komunalne
odpady problemowe tj. odpady niebezpieczne, wielkogabarytowe, budowlane, przeterminowane leki,
termometry, farby, lakiery, opony itp.;
podmiocie uprawnionym – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę posiadającego wpis do rejestru
działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
natomiast w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych –
zezwolenie organu na prowadzenie działalności;
zezwoleniu – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną organu, zezwalającą na świadczenie
usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu
gminy Olsztyn, wydaną na podstawie przepisów ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r poz. 391);
wpis do rejestru działalności regulowanej – należy przez to rozumieć obowiązkowe uprawnienie
jakie musi posiadać podmiot prowadzący działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania
odpadów komunalnych na podstawie przepisów ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r poz. 391);
nieczystościach ciekłych – należy przez to rozumieć nieczystości ciekłe w rozumieniu ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r poz. 391);
zbiornikach bezodpływowych – rozumie się przez to zbiorniki bezodpływowe w rozumieniu ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r poz. 391);
Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami – należy przez to rozumieć obowiązujący Plan
Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego;
właścicielach nieruchomości – należy przez to rozumieć właścicieli nieruchomości w rozumieniu
ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r poz.
391);
nieruchomościach niezamieszkałych – należy przez to rozumieć nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne;
zwierzętach domowych - rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające z człowiekiem
w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze
jego towarzysza;
zwierzętach gospodarskich - rozumie się przez to zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów
o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;
psie asystującym - należy przez to rozumieć odpowiednio wyszkolonego i specjalnie oznaczonego
psa, w szczególności psa przewodnika osoby niewidomej lub niedowidzącej oraz psa asystenta osoby
niepełnosprawnej ruchowo, który ułatwia osobie niepełnosprawnej aktywne uczestnictwo w życiu
społecznym;
Prezydencie – oznacza to Prezydenta Olsztyna.
Rozdział II
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości

§ 4. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie na ich terenie czystości i porządku oraz należytego
stanu sanitarno – higienicznego, poprzez:
1) wyposażenie nieruchomości w dostateczną ilość pojemników służących do gromadzenia odpadów
komunalnych, w tym również odpadów zbieranych selektywnie;
2) wyposażenie nieruchomości w pojemniki na odpady paleniskowe w przypadku, gdy takie odpady powstają
w gospodarstwie domowym;
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3) wyposażenie nieruchomości w pojemniki na odpady biodegradowalne, z wyłączeniem nieruchomości na
których prowadzi się kompostowanie tego rodzaju odpadów;
4) właściciele niezabudowanych działek budowlanych zwolnieni są z obowiązku wyposażenia ich
w pojemniki i kontenery do czasu rozpoczęcia budowy, chyba, że na tych działkach jest prowadzona
działalność gospodarcza;
5) utrzymywanie w należytym stanie sanitarnym i porządkowym pomieszczeń i terenów, gdzie ulokowane są
pojemniki służące do gromadzenia odpadów, w tym również odpadów zbieranych selektywnie
i bezodpływowych zbiorników nieczystości ciekłych oraz ich bezpośredniego otoczenia;
6) zebranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów do pojemników służących do ich gromadzenia
w miejscu, do którego posiadają tytuł prawny;
7) w przypadku braku terenów do racjonalnej obsługi nieruchomości Gmina Olsztyn na wniosek właścicieli
nieruchomości wydzierżawi swój teren jako niezbędny dla ustawienia pojemników do gromadzenia
zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów zbieranych selektywnie;
8) zapewnienie podmiotowi uprawnionemu odbierającemu odpady komunalne, w tym również odpady
zbierane selektywnie lub opróżniającemu zbiorniki bezodpływowe dostęp do pojemników, kontenerów
i zbiorników zgodnie z harmonogramem odbiorów w sposób nie stwarzający zagrożenia dla osób trzecich
i ich mienia;
9) przekazanie informacji upoważnionemu przedstawicielowi podmiotu uprawnionego do kontroli dotyczącej
liczby osób zamieszkujących na terenie nieruchomości zgodnej ze stanem ewidencji ludności, a gdy stan
faktyczny różni się od niej, oświadczenia na piśmie o odstępstwie i jego przyczynie. W przypadku
prowadzenia działalności gospodarczej na terenie nieruchomości przekazanie danych ilościowych,
opisanych w § 10 ust. 4 niniejszego regulaminu, charakteryzujących nieruchomość w zakresie
wytwarzanych odpadów;
10) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej na własny koszt, a w przypadkach
określonych w art. 5 ust 1 pkt. 2 ustawy z 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku na terenie
gminy (Dz.U. z 2012 r. poz. 391) wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości
ciekłych lub przydomową oczyszczalnie ścieków bytowych;
11) przyłączenie nieruchomości zabudowanej musi być wykonane:
a) w odniesieniu do sieci już istniejących w terminie nie dłuższym niż w ciągu jednego roku od dnia
wejścia w życie niniejszych zasad;
b) w odniesieniu do sieci w trakcie realizacji lub wybudowanych w przyszłości w terminie nie dłuższym
niż 2 lata od przekazania sieci do użytkowania.
12) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości udostępnionych do użytku
publicznego tj. ze schodów, ulic, oraz z chodników przylegających bezpośrednio do nieruchomości zgodnie
z ustaleniami § 7 niniejszego regulaminu uchwały;
13) usuwanie zwłok padłych zwierząt z terenu nieruchomości, a w przypadku nieustalenia właściciela lub
opiekuna padłego zwierzęcia, zlecenie usunięcia zwłok firmie posiadającej stosowne uprawnienia;
14) usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe na terenach użytku publicznego
w przypadku nie wyegzekwowania tego obowiązku od właściciela lub opiekuna zwierzęcia;
15) zgłaszanie do Dyżurnego Miasta lub schroniska dla Zwierząt faktu pojawienia się na nieruchomości
bezpańskich psów, w celu ich odłowienia i przewiezienia do schroniska.
§ 5. Na terenie gminy, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się:
1) spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków;
2) zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt;
3) indywidualnego wywożenia i wysypywania odpadów, z wyłączeniem odpadów zebranych selektywnie
i kierowanych do Punktu Dobrowolnego Gromadzenia Opadów;
4) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi;
5) indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości, chyba że
właściciel nieruchomości jest podmiotem uprawnionym;
6) umieszczania w kontenerach i workach, przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów, odpadów
innych niż wybrane ich rodzaje zbierane w sposób selektywny;
7) wrzucania do pojemników i kontenerów, przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych
odpadów innych niż komunalne.
Prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym
powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii
i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów
wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów
zielonych.
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§ 6. 1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do selektywnego gromadzenia odpadów z papieru, metalu,
szkła opakowaniowego, tworzyw sztucznych opakowaniowych, odpadów ulegających biodegradacji
oraz powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych
baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów
wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów
zielonych.
2. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do
oddzielnego gromadzenia odpadów zbieranych selektywnie i wystawiania ich w miejscu, do którego
posiadają tytuł prawny na zasadach ustalonych w niniejszym regulaminie.
3. Właściciele nieruchomości w celu wypełnienia obowiązku określonego w ust. 1 mogą korzystać
z Punktów Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów, a także z lokalnych punktów odbioru selektywnego
odpadów po uzgodnieniu z właścicielem pojemników ustawionych w punkcie.
Uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku
publicznego.
§ 7. 1. Usuwanie błota, śniegu i lodu z części nieruchomości udostępnionych do użytku publicznego tj. ze
schodów, ulic, oraz z chodników położonych wzdłuż nieruchomości powinno odbywać się
niezwłocznie, natomiast innych zanieczyszczeń – w miarę potrzeby.
2.Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia uprzątnięte z części nieruchomości udostępnionych do
użytku publicznego tj. ze schodów, ulic, oraz z chodników przylegających bezpośrednio do
nieruchomości należy gromadzić w sposób umożliwiający odpływ wody do kanalizacji deszczowej
i w sposób nie zagrażający istniejącej zieleni.
3.Miejsce gromadzenia śniegu i lodu, usuwanych z terenu miasta Olsztyn ustalane jest zarządzeniem
Prezydenta w ramach akcji zimowego utrzymania miasta.
Mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi.
§ 8. Zabrania się mycia i drobnych napraw pojazdów samochodowych poza specjalistycznymi zakładami.
§ 9. Naprawa pojazdów samochodowych związana z bieżącą eksploatacją na terenie nieruchomości jest
dozwolona, pod warunkiem, że nie spowoduje to zanieczyszczenia wód lub gleby oraz uciążliwości dla
sąsiadów. Powstałe odpady powinny być gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Rozdział III
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych.
§ 10. 1. Pojemniki przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy Olsztyn to:
1) kosze uliczne o pojemności min. 10 l;
2) pojemniki na odpady o pojemności min. 70 l;
3) kontenery na odpady o pojemności min. 4 m3;
4) worki do gromadzenia odpadów zbieranych selektywnie o pojemności min. 60 l;
5) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła, tworzyw sztucznych, metali,
papieru i tektury, opakowań wielomateriałowych oraz odpadów ulegających biodegradacji
o pojemności min 1,1 m3 ;
6) kontenery przeznaczone na odpady budowlane o pojemności min 1,0 m3;
7) kontenery na odpady paleniskowe o pojemności dostosowanej do potrzeb.
2. Odpady komunalne, zbierane w sposób nieselektywny właściciele nieruchomości gromadzą
w pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemności 70 l, uwzględniającej liczbę osób stale
i czasowo przebywających na terenie nieruchomości.
3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są dostosować liczbę i pojemność pojemników lub kontenerów
do ilości odpadów produkowanych w obiekcie lub budynku i cyklu wywozu przyjętego przez Gminę oraz
wskaźnika gromadzenia 1,46 m3/M*rok.
4. Prowadzący działalność gospodarczą, kierujący instytucjami oświaty, zdrowia, zarządzający ogródkami
działkowymi, zobowiązani są dostosować liczbę i pojemność pojemników do swych indywidualnych
potrzeb uwzględniając liczbę osób przebywających na terenie nieruchomości z uwzględnieniem
tygodniowego cyklu odbioru odpadów w oparciu o niżej wymienione parametry:
1) dla szkół wszelkiego typu – min. 6 l na każdego ucznia, studenta i pracownika;
2) dla żłobków i przedszkoli – min. 6 l na każde dziecko i pracownika;
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3) dla sklepów spożywczych, mięsnych i warzywnych – min. 100 l na każde 10 m2 pow. handlowej,
jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności min. 110 l na lokal;
4) dla hurtowni min. 75 l na każde 10 m2 pow. handlowej, jednak co najmniej jeden pojemnik
o pojemności min. 110 l;
5) dla lokali gastronomicznych – min. 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc
w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu;
6) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń
biurowych i socjalnych – pojemnik o pojemności min. 110 l na każdych 10 pracowników;
7) dla domów opieki, koszar, szpitali, internatów, hoteli, pensjonatów itp. – min. 35 l na jedno łóżko;
8) dla ogródków działkowych min. 20 l na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 października
każdego roku i min. 5 l poza tym okresem.
§ 11. 1. Odpady zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w następujący sposób:
1) w zabudowie jednorodzinnej odpady opakowaniowe – do worków w kolorach:
a) niebieskim – przeznaczonym na papier i tekturę opakowaniową i nieopakowaniową,
b) zielonym – przeznaczonym na szkło opakowaniowe;
c) żółtym – przeznaczonym na opakowania z tworzyw sztucznych, wielomateriałowe „kartony” po
napojach, metalu (w tym aluminium i stali);
d) czarnym – przeznaczonym na odpady ulegające biodegradacji w tym: odpady kuchenne, odpady
zielone.
2) w zabudowie wielorodzinnej do pojemników ustawionych w lokalnych punktach odbioru
selektywnego:
a) pojemnik zielony: przeznaczony na opakowania szklane: słoiki i butelki szklane po napojach
i żywności oraz szklane opakowania po kosmetykach;
b) pojemnik niebieski: przeznaczony na papier i tekturę opakowaniowe i nieopakowaniowe: gazety,
czasopisma, papier szkolny i biurowy, papier pakowy, karton i tekturę, książki w miękkich
okładkach lub z usuniętymi twardymi okładkami;
c) pojemnik żółty: przeznaczony na opakowania z tworzyw sztucznych, wielomateriałowe
„kartony” po napojach typu tetrapak, odkręcone i zgniecione butelki po napojach, opakowania po
kosmetykach, plastikowe zakrętki, foliowe i plastikowe torebki, worki, reklamówki, puszki
stalowe i aluminiowe, opakowania po aerozolach, opakowania po chemii gospodarczej;
d) pojemnik czarny: przeznaczony na odpady ulegające biodegradacji w tym: odpady kuchenne,
odpady zielone.
3) Odpady niebezpieczne, powstające w gospodarstwach domowych, muszą być przekazywane do
następujących miejsc:
a) zużyte baterie – do specjalistycznych pojemników znajdujących się w obiektach użyteczności
publicznej, szkołach, urzędach itp. Wykaz dostępny na stronie internetowej
www.bip.olsztyn.eu. Odpady takie można również przekazać w Punkcie Dobrowolnego
Gromadzenia Odpadów;
b) przeterminowane leki – należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu pojemnikach
ustawionych na terenie wytypowanych aptek i placówek, które zobowiązały się do ich zbiórki.
Wykaz punktów prowadzących zbiórkę dostępny jest na stronie www.bip.olsztyn.eu.
Odpady takie można również przekazać w Punkcie Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów;
c) zużyty sprzęt elektroniczny – należy przekazać do zbierającego zużyty sprzęt w rozumieniu
ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29.07.2005 r. Odpady takie
można również przekazać w Punkcie Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów;
d) farby, rozpuszczalniki i inne chemikalia – należy przekazywać do Punktu Dobrowolnego
Gromadzenia Odpadów;
e) żarówki, świetlówki – należy przekazywać do Punktu Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów;
f) zużyte opony – należy przekazywać do Punktu Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów.
2. Odpady zbierane w sposób selektywny powinny być umyte, suche, zgniecione oraz pozbawione nakrętki
i plastikowego pierścienia pod nakrętką.
3. Odpady wielkogabarytowe, które nie wymagają specjalnych urządzeń do zbierania, należy wystawiać
w miejscu wyznaczonym do tego celu przez właściciela nieruchomości, z którego odbierane są przez
podmiot uprawniony w wyznaczonym harmonogramem terminie. Bezpłatnie odpady takie można
przekazać również w Punkcie Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów.
4. Odpady budowlane, bezpośrednio po wytworzeniu, są składane do kontenera dostarczonego przez
podmiot posiadający stosowne zezwolenia i przez niego odbierane na podstawie indywidualnych umów.
Odpady budowlane powstające w ilościach mniejszych niż 1 m3 można bezpłatnie przekazać do Punktu
Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów.
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5. Odpady paleniskowe wytworzone w gospodarstwie domowym należy gromadzić w metalowych
pojemnikach, odpornych na działanie temperatury, zabezpieczone przed pyleniem, z napisem „Odpady
paleniskowe”.
6. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez dostosowanie
wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale lub czasowo przebywających na jej terenie.
§ 12. 1. Miejsca publiczne takie jak: drogi publiczne, ciągi handlowo– usługowe, przystanki komunikacji,
parki są przez właścicieli nieruchomości lub przedsiębiorców użytkujących tereny komunikacji
publicznej obowiązkowo wyposażone w kosze uliczne, zgodnie z następującymi zasadami:
1) odległość pomiędzy koszami rozstawionymi na drogach publicznych i w parkach jest ustalana
indywidualnie w zależności od potrzeb;
2) na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą, a jeśli jej nie ma to
w sąsiedztwie oznaczenia przystanku;
3) na peronach odległość pomiędzy koszami nie może przekraczać 50 m.
2. Osoba wyprowadzająca psa na terenach publicznie dostępnych zobowiązana jest do uprzątnięcia psich
odchodów, umieszczenia ich w torebkach na psie obchody i wrzucenia do pojemnika na odpady.
3. Organizatorzy imprezy niemasowej są zobowiązani do wyposażenia miejsca, na którym ona się
odbywa, w jeden pojemnik o pojemności min. 120 l na 30 osób uczestniczących w imprezie oraz w
szalety przenośne w liczbie jeden szalet na 100 osób uczestniczących w imprezie, jeżeli czas jej
trwania nie przekracza 4 godzin, jeśli jest on dłuższy – liczby te należy zwiększyć o 50 proc. w
stosunku do podanych wyżej, na każde następne 4 godziny trwania imprezy.
4. Organizatorzy imprezy masowej maja zapewnić odpowiednią ilość pojemników oraz szaletów
przenośnych zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 13. 1. Podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych i zbieranych selektywnie
należy uwzględniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr
75, poz. 690 z 2002 r.).
2. Na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi odpadami należy
ustawiać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego bez
konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy
wystawiać je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na
teren nieruchomości. Dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu
uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach.
3. Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być
zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego podmiotu
uprawnionego w celu ich opróżnienia.
4. Pojemniki na odpady powinny być ustawione na terenie nieruchomości, w miejscu widocznym, trwale
oznaczonym, na wyrównanej, w miarę potrzeb utwardzonej nawierzchni, zabezpieczonej przed
zbieraniem się na niej wody i błota. Muszą być one zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do
nich pojazdu podmiotu uprawnionego w celu ich odebrania.
5. Wyselekcjonowane odpady budowlane muszą być złożone w udostępnionych przez podmiot
uprawniony kontenerach, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu podmiotu uprawnionego, na
miejscu nieutrudniającym korzystanie z nieruchomości lub wyznaczonym do tego celu przez
właściciela nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej.
ROZDZIAŁ IV
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
§ 14. 1. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości uzależniona jest od potrzeb, jednak
nie powinna być rzadsza niż:
1) 1 raz w tygodniu – z terenów zabudowy jednorodzinnej;
2) 2 razy w tygodniu – z terenów zabudowy wielorodzinnej;
3) 1 raz w tygodniu – z terenu obiektów handlowych, gastronomicznych usługowych, oświatowych,
medycznych biur i urzędów;
4) 1 raz dziennie w okresie od 1 maja do 30 października a poza w/w okresem 2 razy w tygodniu –
z terenów przeznaczonych do użytku publicznego tj.; z ulic, placów, parków, zieleńców, terenów
rekreacyjnych, terenów targowych;
5) niezależnie od częstotliwości opróżniania koszy ulicznych z terenów przeznaczonych do użytku
publicznego określonej wyżej, zarządzający obszarem mają obowiązek nie dopuścić do przepełnienia
koszy ulicznych i wysypywania odpadów na ziemię;
—————————————————————————————————————————————————————————
Id: GGOBD-FYPNJ-JOPUQ-BFWIK-VZWLI. Podpisany
Strona 9

6) 2 razy w tygodniu w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada – z terenu cmentarzy z wyjątkiem okresu
dwóch tygodni przed dniem 1 listopada i tygodnia po tym dniu. W tym czasie wywóz odbywa się
codziennie. W pozostałych okresach roku raz w tygodniu;
7) 1 raz w tygodniu w okresie od 1 marca do 31 października – z terenu ogródków działkowych. Poza
w/w okresem w miarę potrzeb.
8) organizatorzy imprez lub zgromadzeń na terenach otwartych o charakterze publicznym zobowiązani są
do uporządkowania terenu i wywiezienia odpadów bezpośrednio po zakończeniu imprezy lub
zgromadzenia – nie później niż w ciągu 6 godzin;
9) organizatorzy imprez lub zgromadzeń na terenach otwartych o charakterze publicznym zobowiązani są
do uporządkowania terenów przyległych, jeżeli ich zanieczyszczenie zostało spowodowane
zorganizowaną imprezą lub zgromadzeniem – nie później niż w ciągu 6 godzin;
10) częstotliwości podane w pkt. 1 – 4 i 6 nie dotyczą nieruchomości wyposażonych w specjalistyczne
kontenery do zbierania odpadów komunalnych wyposażone w prasę hydrauliczną.
2. Częstotliwość odbierania odpadów zbieranych selektywnie uzależniona jest od potrzeb, jednak nie
powinna być rzadsza niż:
1) w zabudowie jednorodzinnej:
a) w okresie od 1 października do 30 kwietnia 1 raz na 3 tygodnie;
b) poza w/w okresem 1 raz na 2 tygodnie.
2) w zabudowie wielorodzinnej oraz w lokalnych punktach odbioru selektywnego:
a) 1 raz na 2 tygodnie pojemników na szkło;
b) 1 raz w tygodniu pojemników na plastik i papier.
3. Częstotliwość odbierania odpadów wielkogabarytowych nie powinna być rzadsza niż:
1) w zabudowie jednorodzinnej 2 razy do roku;
2) w zabudowie wielorodzinnej 1 raz na 2 tygodnie.
4. Odpady budowlane podmiot uprawniony winien odebrać w terminie ustalonym z właścicielem
nieruchomości na podstawie odrębnych umów.
5. Odpady paleniskowe będą odbierane przez podmiot uprawniony w okresie grzewczym nie rzadziej niż
raz w miesiącu.
6. Bezodpływowe zbiorniki do gromadzenia nieczystości ciekłych należy opróżniać systematycznie
w sposób niepowodujący zanieczyszczania gleby i wód gruntowych. Pojemność zbiorników powinna
wystarczyć na opróżnianie ich nie częściej niż raz w tygodniu i nie rzadziej, niż co 2 miesiące.
7. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie
harmonogramu ustalonego w umowie lub zgłoszenia właściciela nieruchomości z zachowaniem
częstotliwości określonej w pkt. 6, złożonego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał umowę.
Zgłoszenie musi być zrealizowane w okresie 48 godzin od jego złożenia.
8. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich
instrukcji eksploatacji.
9. Pracownicy podmiotu uprawnionego są zobowiązani do natychmiastowego usunięcia zanieczyszczeń
powstałych w wyniku załadunku i transportu odpadów oraz nieczystości płynnych.
10. Podmiot uprawniony ma obowiązek tak zorganizować odbiór i transport odpadów oraz opróżnianie
zbiorników bezodpływowych, aby nie zagrażały one bezpieczeństwu ruchu drogowego i odbywały się
według tras i w terminach wyznaczonych harmonogramem z zachowaniem częstotliwości określonych
w Rozdziale IV Regulaminu.
11. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych rozliczane jest w oparciu o wskazania licznika poboru wody
lub, gdy brak licznika, w oparciu o normy wskazane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
14 stycznia 2002r. w sprawie określenia norm zużycia wody (Dz.U. nr 8 poz.70 z 2002 r.).
Rozdział V
Maksymalne poziomy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczone do składowania
na składowiskach odpadów;
§ 15. 1. Podmiot prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych jest zobowiązany do
selektywnego odbierania odpadów oraz ograniczenia ilości odpadów ulegających biodegradacji
kierowanych do składowania. Zobowiązany jest także uzyskać poziomy odzysku wynikające
z obowiązujących przepisów prawa.
2. Na terenie gminy dopuszcza się kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji powstających na
terenie nieruchomości we własnym zakresie i na własne potrzeby.
Rozdział VI
Inne postanowienia wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami
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§ 16. 1. Odebrane odpady komunalne zmieszane, zielone, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych
podmioty uprawnione przekazują do instalacji zgodnie z obowiązującym Wojewódzkim Planem Gospodarki
Odpadami.
Rozdział VII
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe
§ 17. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków
ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed
zanieczyszczaniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego poprzez:
1) sprawowanie właściwej opieki nad zwierzętami, a w szczególności nie pozostawiania ich bez stałego
i skutecznego dozoru;
2) stosowania środków ochrony niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa innych osób oraz utrzymania
czystości w miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku przy przewozie i przenoszeniu
zwierząt;
3) przy przewożeniu zwierząt środkami komunikacji publicznej stosowanie się do zasad ustalonych
w odrębnych przepisach przez przewoźnika;
4) niezwłoczne usuwanie odchodów pozostawianych przez zwierzęta domowe w miejscach publicznych;
powyższe nie dotyczy psów asystujących;
5) zabezpieczenie przed wydostaniem się zwierząt domowych z pomieszczeń, w których są utrzymywane
(ssaki, w tym gryzonie, gady, płazy, ptaki, stawonogi, w tym pajęczaki i owady).
2. Właściciele psów zobowiązani są ponadto do:
1) wyprowadzania psów na tereny przeznaczone do wspólnego publicznego użytku na uwięzi
z zastrzeżeniem pkt. 2 i tylko przez osoby, które są w stanie sprawować odpowiedni nadzór nad
zwierzęciem, a psy ras uznawanych za agresywne, ich mieszańców oraz innych zagrażających otoczeniu
ponadto w kagańcu i wyłącznie przez osoby dorosłe;
2) zwalniania psa z uwięzi bez kagańca wyłącznie na terenie nieruchomości ogrodzonej w sposób
uniemożliwiający opuszczenie jej przez psa, wykluczający dostęp osób trzecich, oznakowanej tabliczką
ze stosowną informacją oraz wyposażonej w urządzenie do wezwania właściciela nieruchomości lub na
obszarach do tego wyznaczonych;
3) nie wprowadzania zwierząt do obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów, których
administracje wprowadziły taki zakaz; powyższe nie dotyczy psów asystujących;
4) nie wprowadzania zwierząt na tereny placów zabaw i gier, plaż zorganizowanych;
5) wyposażenia psa przebywającego na terenie przeznaczonym do wspólnego użytku w identyfikator, trwale
przymocowany do obroży, umożliwiający ustalenie jego właściciela; z obowiązku tego zwolnieni są
właściciele psów oznakowanych czipem; zaleca się elektroniczne znakowanie psów (czipowanie).
§ 18. Osoby utrzymujące psy i inne zwierzęta domowe mają obowiązek nie dopuszczać do zakłócania
spokoju innym użytkownikom nieruchomości i nieruchomości sąsiednich.
§ 19. Osobom utrzymującym zwierzęta domowe zakazuje się prowadzenia hodowli zwierząt domowych,
która pogarsza warunki zdrowotne, sanitarne i porządkowe otoczenia lub powoduje zanieczyszczenie
powietrza, gleby, wody i inne uciążliwości.
§ 20. Zabrania się pozostawiania psów i innych zwierząt w obrębie nieruchomości niezamieszkałych lub
nieużytkowanych.
§ 21. Właściciele psów ras uznanych za agresywne zobowiązani są do uzyskania zezwolenia na ich
utrzymywanie. Zezwolenia wydawane są w Schronisku dla Zwierząt w Olsztynie przy ul. Turystycznej 2.
§ 22. Wszystkie zwierzęta domowe pozostawione na terenie przeznaczonym do wspólnego użytku bez
opieki będą traktowane jako zwierzęta bezdomne i przewożone do Schroniska dla Zwierząt w Olsztynie przy
ul. Turystycznej 2.
Rozdział VIII
Utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 23. 1. Na terenie Olsztyna, za wyjątkiem nieruchomości należących do gospodarstw rolnych oraz
placówek naukowo-badawczych zabrania się chowu zwierząt gospodarskich za wyjątkiem ust. 2.
2.W części miasta o zabudowie jednorodzinnej wolnostojącej mieszczącej jeden lokal mieszkalny dopuszcza
się utrzymywanie królików oraz pszczół.
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§ 24. 1. Pszczoły winny być trzymane w ilości do 3-ch pni pszczelich, w odległości nie mniejszej niż 100 m
od granicy nieruchomości sąsiedniej zabudowanej budynkiem mieszkalnym lub innym obiektem
przeznaczonym na stały pobyt ludzi oraz co najmniej 30 m od dróg publicznych.
2.Odległość granicy wybiegu królików lub ustawionych klatek od otworów okiennych sąsiednich budynków
mieszkalnych lub użyteczności publicznej nie może być mniejsza niż 100 m.
3.Utrzymywanie zwierząt wymienionych w ust. 2 nie może powodować zanieczyszczania terenów
przeznaczonych do użytku wspólnego i nieruchomości sąsiednich oraz uciążliwości, w szczególności odoru
dla użytkowników nieruchomości sąsiednich.
§ 25. Właściciel lub użytkownik zwierząt gospodarskich wykorzystywanych do wykonywania usług
przewozowych i rekreacyjnych zobowiązany jest do usuwania odchodów pozostawionych przez te zwierzęta
w miejscu postoju zwierząt, jeżeli miejscami tymi są utwardzone lub wyasfaltowane drogi lub place publiczne.

Rozdział IX
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 26. 1.Obowiązkowi deratyzacji podlegają obszary:
1) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
2) zakładów opieki zdrowotnej i społecznej, placówek kulturalnych, oświatowych i obiektów zbiorowego
żywienia;
3) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa bądź
przechowywania lub składowania produktów rolno-spożywczych i gospodarki odpadami;
4) w uzasadnionych przypadkach, w miarę potrzeby, również na innych terenach i terenach
ogólnodostępnych.
2. Obowiązkową deratyzację wykonuje się corocznie w terminach:
1) od 1 do 30 kwietnia;
2) od 1 października do 30 listopada;
3) w uzasadnionych przypadkach, w miarę potrzeby, również w innych terminach.
Rozdział X
Postanowienia końcowe
§ 27. Kontrolę nad prawidłowym wykonywaniem postanowień wynikających z niniejszego regulaminu
sprawuje Straż Miejska.
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